18. abr.2018
N.717

Caro Alumnus / Estimada Alumna AESE,

É evidente que a inovação é fundamental nas empresas. O Prof. Joaquim Vilà, do IESE, focado na implementação,
privilegia os dirigentes que reconhecem o valor da mudança, manifestam vontade de fazê‐la e estão dispostos a
alterar as regras do jogo para obter melhores resultados. Conheça os “10 princípios fundamentais da gestão” que o
Prof. Villà sublinha serem essenciais para fazer face às ameaças na implementação.
O seminário "Digital Business Transformation foi uma aposta ganha" para Maurício Oliveira, da Seguradoras Unidas.
No seu entender foi " uma experiência enriquecedora” com “ótimas condições para reflectir e aprender, assente
numa boa organização, quer do evento quer das temáticas abordadas. Um quadro docente de muita qualidade e
experiência permitiu retirar o máximo proveito da exploração dos casos analisados.” Agostinho Abrunhosa e Eurico
Nobre, da AESE, a par de Javier Zamora, do IESE, foram os seus responsáveis.
Para estar mais perto dos Alumni, a AESE introduziu um novo formato webinar para aceder à formação contínua,
aproveitando uma brecha nas agendas de dirigentes e executivos, sem que isso implique uma deslocação. O Prof.
Adrián Caldart apresentou as conclusões de um estudo recente sobre “Estratégias de Internacionalização” e os
critérios a ter em linha de conta para expandir o negócio para fora das fronteiras nacionais. Uma abordagem em 30
minutos que ainda tem oportunidade de visitar.
Os Alumni MBA receberam Paulo Mesquita, General Manager do Dom Pedro Hotels e Alumnus como eles, no ciclo
Thought Leadership MBA, subordinado ao tema do Dynamic Pricing no setor hoteleiro. “Em geral, e por comparação
com as empresas de sucesso, as empresas que são “customer‐centric” na sua estratégia comercial e operacional são
as que têm mais rentabilidade, crescimento e longevidade.” Conheça com mais profundidade o que pensa Paulo
Mesquita sobre o tema numa entrevista gentilmente cedida à AESE.

No Panorama veja notícias sobre …
•

Objetores incómodos

•

Bermudas, primeiro país a “deslegalizar” o casamento homossexual

•

“Desigualdad”

•

“Sobre la desigualdad”

Reflexões mais profundas na Documentação:
•

O bitcoin, na dinâmica do casino
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