
ESTRATÉGIA DE MARKETING
COM INOVAÇÃO

INOVAÇÃO DIGITAL E 
INTELIGÊNCIA DE DADOS



Utilize técnicas de inovação e dados para 
a transformação digital de sua empresa.

EDUCAR PARA INOVAR NO DIGITAL

Nosso propósito é formar agentes de transformação digital com inteligência de dados

e inovação, através de aprendizagem colaborativa e integrada ao mercado.

ESTRATÉGIA DE MARKETING
COM INOVAÇÃO
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Bootcamp - 2 a 8 semanas
Os bootcamps Avantare LAB foram criados para que os 
conhecimentos adquiridos em treinamento sejam absorvidos na 
prática com um caso de negócio específico da empresa. Isto permite 
alavancar processos, papéis e o mais importante: mensurar 
resultados e enxergar o que realmente está acontecendo para 
direcionar a estratégia.

Bootcamp Estratégia: Estudo de Caso de 

Estratégia  + Todos os Cursos 
Aprenda na prática a planejar uma estratégia inovadora para um 
estudo de caso da empresa, com inteligência de dados, metas e 
indicadores
Cursos:
● Inovação e transformação com o Digital - smartclass
● Planejamento de negócios digitais
● Estratégia de marketing com Inteligência de Dados
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Bootcamp Inovação com o Digital - Estudo de 

caso + todos cursos de Inovação Digital (ID) 
Aprenda os quatro domínios para inovação com o digital (clientes, 
competição, dados e valor)
Cursos:
● Inovação e Transformação com o Digital - Smartclass
● Inovação Digital (ID) - estratégia da rede de clientes, 

inteligência competitiva, 
● Transformando dados em ativos
● Construindo plataformas e não produtos

Treinamentos (1 a 3 dias)

Inovação e Transformação com o Digital -

Smartclass
Com o novo cenário de ampla transformação digital, conheça as 
principais tendências e inovações, planeje e valide ideias

Planejamento de Negócios Digitais  
Aprenda a criar ou inovar em negócios de forma dinâmica e baseada 
em dados, construindo seu Digital Business Canvas

Estratégia de Marketing com Inteligência de 

Dados
Defina  uma estratégia digital consistente, com um plano de ação 
digital com indicadores e detalhamento de canais
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Inovação e Transformação com o Digital: 

Estratégia da Rede de Clientes - reconectando com 
os consumidores
Desenvolva novas ideias estratégicas para engajar e criar valor para 
os clientes em rede. Gere novas comunicações de marketing e 
experiências para os clientes, assim como inovações em produtos e 
serviços

Inteligência Competitiva 
Defina o processo de inteligência competitiva para o seu negócio e 
pratique com a definição de questões de inteligência, fontes de 
informação e análise de cenários competitivos

Transformando dados em ativos
Avalie seus ativos de dados e projete um caminho para melhor 
utilização destes para geração de negócios. Aprenda a transformar 
necessidades e desejos dos consumidores em produtos de dados

Cadeia de Valor no Digital:  Construindo plataformas 
e não produtos
Analise o ecossistema de seu negócio e identifique oportunidades 
para alavancagem de valor. Utilize "system design", mapa de 
negócios de plataforma e sequência de valor competitivo para definir 
um plano de ação de plataforma.
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Saiba mais no site:

avantare.com.br/lab

MÍDIA DIGITAL 
COM INTELIGÊNCIA

OUTROS CURSOS PERSONALIZADOS 

PARA SUA EQUIPE

Treinamentos adequados ao seu negócio priorizando ações de capacitação para 

alavancar resultados e fomentar a inovação. Conheça nossa trilha de cursos.

AUTOMAÇÃO E OTIMIZAÇÃO
PARA BUSCADORES

MARKETING ANALYTICS



Telefones

(21) 4141-3315

(21) 4141-3312

Endereço:

Av. Prof. Pereira Reis, 50 -

Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20220-800

avantare.com.br/treinamento

EMPRESAS QUE TREINARAM 
SUA EQUIPE COM A GENTE

Treinamento in-company realizados para grandes empresas, 

com foco nos desafios de negócio e adaptados às necessidades 

e recursos existentes nas empresas.


