
E o se o meu negócio fosse global? Como definir o
que devo mudar

50€ c/IVA
para não

associados
UACS

Depois do sucesso da 1ª edição, a UACS irá realizar uma 2ª edição da formação com Pedro Guimarães sobre a
transformação digital do negócio com o intuito de aumentar as vendas e rentabilidade do seu negócio de

forma rápida.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, 
UMA GRANDE OPORTUNIDADE 
PARA O COMÉ́RCIO E SERVIÇOS
PEDRO GUIMARÃES Consultor e Formador

Faça a sua inscrição aqui. 

Formação 
Online

Grátis para
associados UACS*

 A transformação é mesmo só tecnológica?

O que está a mudar e como isso impacta
no meu negócio?

O Ponto de Partida – o negócio hoje e como o
avaliar A Transformação é uma viagem, não é um destino 

Implementar a mudança, boas práticas e
ferramentas úteis

PR
OG

RA
MA

Formação Online (2h durante 3 dias): das 10h às 12h, dias 18, 20 e 22 de outubro

Calendário

Pedro Guimarães, Consultor e Formador
Com 30 anos de experiência como empreendedor e líder de negócios, Pedro Guimarães trabalhou nos sectores da Comunicação e

Tecnologia, nomeadamente desenvolvimento de software, publicidade, marketing promocional, marketing direto e marketing digital.
 

*Para além desta formação, até ao final do corrente ano a UACS ainda irá realizar duas formações com temáticas diferentes e gratuitas para os seus empresários
associados.
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Com 30 anos de experiência como empreendedor e líder de negócios, Pedro Guimarães trabalhou

nos sectores da Comunicação e Tecnologia, nomeadamente desenvolvimento de software,

publicidade, marketing promocional, marketing direto e marketing digital. Iniciou a sua atividade

em 1989 na BMZ Park Adverstising, uma multinacional na área da publicidade, tendo criado três

anos depois a sua primeira empresa, focada no desenvolvimento de software. Em 1995 entrou na

PACSIS Marketing Technologies, empresa da qual foi Diretor Geral durante 15 anos. Foi neste

período que realizou a transformação digital da empresa e a sua internacionalização. Ao longo do

seu vasto percurso profissional contribuiu para o aumento das vendas de marcas líderes

nacionais e mundiais em sectores como Grande Consumo, Retalho e Eletrónica de Consumo,

entre outros. Desde 2019 dedica-se a ajudar empresários e líderes de negócios no

desenvolvimento das suas empresas, com um foco especial na gestão da mudança,

nomeadamente na Transição Digital a partir de um modelo que desenvolveu com base na sua

experiência e aprendizagens posteriores com diversas empresas. É consultor de negócios,

mentor, advisor, coach e event host trabalhando com uma comunidade internacional de apoio a

empreendedores, start ups e scale ups e é membro de diversos grupos internacionais de

discussão e desenvolvimento em temas como Gestão da Mudança, Inovação e

Empreendedorismo. 
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Pedro Guimarães, Consultor e Formador
 

Faça a sua inscrição aqui. 

*Para além desta formação, até ao final do corrente ano a UACS ainda irá realizar duas formações com temáticas diferentes e gratuitas para os seus empresários
associados.


