
TRANFORMAÇÃO
DIGITAL NO VAREJO

TRANSFORME SEU  
NEGÓCIO POR MEIO 
DE APRENDIZAGEM
ATIVA

FGV

A transformação digital nas organizações pode ser muito desafiadora, 

e o cenário atual pressiona para a adoção de um modelo de negócio digital 

e integrado. Muitas organizações do varejo estão vivenciando o processo 

de adaptação e buscando a implementação dessa mudança.

O programa FGV Action Transformação Digital no Varejo visa à construção 

de um projeto para enfrentar desafios reais da organização, utilizando o 

conhecimento e a mentoria FGV, com uma metodologia estruturada 

e abordagem prática. Ao final, a organização terá um roadmap 

para realizar a transformação digital.

ACTION



CONHEÇA A
METODOLOGIA
FGV ACTION

O programa FGV Action está estruturado em quatro fases: 

D CI A

DESCUBRA INOVE CONSTRUA AVALIE

Descoberta de 
oportunidades 
para alavancar 
os resultados 
no tema 
estratégico 
definido.

Definição de 
objetivos.

Desenho de 
novas soluções 
focalizadas 
em desafios 
e contexto 
específico
da organização.

Detalhamento 
da solução 
aprovada. 

Criação de 
um plano de 
mudança. 

Implantação, 
quando 
aplicável.

Avalie os 
resultados 
para direcionar 
novos ciclos de 
aprovação.

Conduzido por professores e especialistas da 
FGV, o programa conta com oficinas coletivas 
de aprendizagem e mentoria customizada por 
organização, além de um ambiente de intensa 
colaboração, com turmas compostas por uma
equipe de até quatro participantes
por empresa.
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Identificar a nova 
jornada de compras.

Desenhar soluções 
para as oportunidades 
detectadas na etapa 
anterior e orientadas 
para o modelo de 
transformação digital.

Priorizar as inovações 
a serem detalhadas na 
etapa seguinte.

Criar um roadmap de 
transformação digital 
da empresa.

Detalhar as soluções/
inovações priorizadas. 

Especificar os 
requisitos de 
tecnologia, processos 
e pessoas para 
implementar as 
mudanças.

Criar um plano 
de implantação 
detalhado.

Criar mecanismos de 
monitoramento dos 
resultados, incluindo
a construção de 
dashboards e a
definição de KPIs e 
processos de controle.

Alinhados à metodologia DICA, apresentamos o objetivo de cada módulo da turma 

de Transformação Digital no Varejo:

DESCUBRA AVALIEINOVE CONSTRUA

Compreender o 
ambiente de negócios 
da empresa participante 
(contexto interno e 
externo) e identificar 
oportunidades 
para alavancar a 
transformação digital.

Diagnosticar o desafio 
da transformação digital 
por meio da definição 
de alavancas de
performance (cultura 
e valores; liderança 
e pessoal; estratégia; 
estrutura; tecnologia e 
processos).

Identificar tendências
de mercado e práticas 
da concorrência.

Doutor em Administração de Empresas pela FGV EAESP; mestre em Adminis-
tração de Empresas pela FEA-USP e graduado em Administração de Empresas 
pela FEA-USP. É Professor da FGV EAESP e Coordenador do FGVcev – Centro de 
Excelência em Varejo da FGV EAESP. Atua nas áreas de consultoria em marketing, 
atendimento a clientes, visual merchandising, tendências de varejo e treinamento 
de marketing em varejo.

Doutor e Mestre em Administração de Empresas pela FGV EAESP. Possui expe-
riência profissional nas áreas de marketing, trade marketing e comercial, com pas-
sagem por empresas das áreas de consumo, varejo e farmacêutica, como Unile-
ver, Carrefour e Gouvea Experience. Empreendedor no setor de food service, é 
mentor de empresas no programa Growthaholics for Startups da Ace Startups. 
É Professor e Coordenador de cursos sobre temas relacionados com estratégia, 
transformação digital, varejo, marketing e gamificação de negócios, bem como 
Pesquisador do Centro de Excelência em Varejo da FGV e Curador de Conteúdo 
do APAS Show.
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www.fgv.br/in-company-action
Entre em contato pelo nosso site:

SEJA UMA DAS ORGANIZAÇÕES 
DESSE PROGRAMA!

Duração: 20 semanas
(aproximadamente cinco meses).

Carga horária total: 60 horas
na modalidade Live.

As oficinas de aprendizagem acontece-

rão às quartas-feiras, das 9h às 12h; seis 

encontros de mentoria serão realizados 

às segundas-feiras, entre 9h e 18h, com 

duração de três horas por organização 

(a definir com cada uma).

A FGV conta com excelente infraestru-

tura digital e ferramentas para promo-

ver um ambiente dinâmico, de troca e 

aprendizagem mesmo a distância.


