XCELLENCE EDUCAÇÃO CORPORATIVA
APRESENTA

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL DO CSC:
Resolvendo os atuais desafios de
processos, tecnologia e cultura no contexto
de Shared Services no Brasil

16 E 17 DE SETEMBRO | 8H30 - 18H00
ONLINE

Com mentoria de
executivos de grandes
CSCs e consultores
especialistas!

SOBRE O HACKATHON
O que é um Hackaton?
Os problemas da vida real são difíceis e por vezes parecem insolúveis, que tal um hackaton para inspirar,
trazer novas ideias, e o melhor testar conceitos e viabilidade em conjunto com um grupo de pares de mercado
e especialistas?
Mas o que é exatamente um Hackaton?
É evento em que as pessoas se reúnem para resolver problemas reais. A proposta base desta metodologia é
provocar uma pausa em sua jornada diária para repensar desafios e a forma com que os vem solucionando.
Pode também ser definido como uma ferramenta para impulsionar soluções sustentáveis de inovação e de
crowdsourcing (em livre tradução em português: contribuição colaborativa ou colaboração coletiva).
Vale ressaltar que um hackathon é tipicamente um evento competitivo com prazo determinado, no qual os
participantes colaboram para criar provas de conceito e produtos mínimos viáveis para um problema
predefinido específico ou para gerar inovações que sejam factíveis de se implantar considerando condições
especificas que sua empresa vivencia, ira vivenciar ou vivenciou.
Resumidamente a proposta é criar ações inovadoras para tornar seu CSC mais eficiente e sustentável.

Por que participar?
O Hackathon Serviços Compartilhados XEC promove como jamais antes vista a colaboração multidisciplinar e
identificação de ciclos de inovação mais curtos e adequados para atender às demandas dos clientes internos
que mudam rapidamente pela influência do mercado externo.
Juntamente com a geração de novas ideias e o futuro colocando negócios a prova, o Hackathon Serviços
Compartilhados XEC ajuda a desenvolver novos produtos e serviços, melhorando o engajamento e a retenção
de funcionários, permitindo o surgimento de inovações focadas no cliente de forma acelerada e de fato
solucionando problemas.
Tudo isso além de aprimorar a colaboração entre equipes, gerar economia de custos por meio de troca de
experiencias práticas e inovação pela comunidade de líderes presentes.

PRIMEIRO DIA
NEW CHALLENGES, NEW PROCESS – REPAGINANDO CSC COM
BASE EM UM MUNDO AINDA MAIS DIGITAL
08:00 – Login, Boas Vindas e integração entre participantes do evento
08:30 – Explicação do modelo e expectativas do dia
09:00 – APRESENTAÇÃO DO DESAFIO – CRIAR ROADMAP PARA RENTABILIZAR O CSC PÓS PANDEMIA.
Facilitador Carlos Magalhães
09:30 – pergunta e respostas
09:40 – Palestra para estimular o pensamento criativo
CASE: COPEL – mudar para perenizar - Regine Venturi – Superintendente de Serviços Compartilhados da Copel Energia
10:10 – Perguntas e respostas
10:20 – Intervalo para coffee break & networking
10:50 – HANDS-ON
Momento em que a audiência se divide em grupos paralelos para solucionar desafios.
A sessão é moderada e levará em consideração conteúdo visto até o momento e vivencias de cada um dos participantes.
12:20 – Intervalo para Almoço & Networking

KEY OPTIMIZING PROCESS = MELHORIA & ECONOMIA
13:30 – Mesa redonda: Metodologias e ferramentas para redução de custos e otimização processual (conversa entre provedores
de solução, traga suas perguntas e aproveite a conversa)
14:30 – Palestra para estimular o pensamento criativo
CASE: CSC Grupo Moura - Foco em Serviços: como ter valor percebido pelo cliente: Ganho de Escala, Redução de Custos e
Qualidade de Atendimento
Dione Nunes – Gerente do CSC Grupo Moura
15:00 – pergunta e respostas
15:10 – Palestra: Plataforma de Automação de Processos de relacionamento com o cliente
Ellevo
15:40 - Perguntas e respostas
15:50 – Intervalo para coffee break & networking
16:20 – HANDS-ON
Momento em que os grupos retornam às salas paralelas para que com base no que ouviram possam incrementar a solução dos
desafios que iniciaram a resolver pela manhã.
17:20 – Encerramento das atividades do primeiro dia

SEGUNDO DIA
ROADMAP, ACOMPANHAMENTO & ANALYTICS
08:00 – Login, Boas Vindas, reintegração entre integrantes do evento
08:30 – Explicação das expectativas do dia
08:40 – O ROADMAP – MONTANDO O PLANO DE TRABALHO PARA A TRANSFOMAÇÃO DO CSC DO FUTURO.
Facilitador Carlos Magalhães
09:20 – pergunta e respostas
09:30 – Talk show para estimular o pensamento criativo
CASE Serviços Partilhados do Ministério de Planejamento de Portugal – eSPap – Sr. Pedro Engrácia - Head of Shared Services
PMO
10:00 – Perguntas e respostas
10:10 – Intervalo para coffee break & networking
10:30 – Momento CASE para estimular o pensamento criativo
Allergan

11:00 – HANDS-ON
Momento em que os grupos se reunem para que com base no que ouviram possam, além de incrementar a solução dos
desafios que iniciaram a resolver no dia anterior, preparer uma apresentação pública de seu ROADMAP.
12:00 – Intervalo para Almoço & Networking

PESSOAS, SEGURANÇA & FECHAMENTO DO ROADMAP
13:30 - Palestra para estimular o pensamenro criativo
Gestão de pessoas
14:10 Perguntas e respostas
14: 20 – HANDS-ON
Ultima reunião dos grupos paralelos, o intuito é que considerando os pontos discutidos e as soluções colocadas cada grupo
monte de forma minimamente estruturada e viável um roadmap da jornada de transformação, considerando
1º
•Iniciativas Processos
•Iniciativas Tecnologia
•Iniciativas Pessoas
•Atendimento ao Negócio e Clientes
2º Estruturando no tempo
15:20 – Intervalo para coffee break & networking
15:50 – Apresentação dos grupos e suas respectivas soluções (10min por grupo)
16:30 – Comentários da banca de especialistas & PREMIAÇÃO
17:00 – Encerramento das atividades do 1º. Hackathon CSC Brasil

CONDIÇÕES COMERCIAIS
Inscrições
Resumo
Data: SETEMBRO - 16 a 17 das 8h30 às 18h00
Duração: 2 dias
Carga horária: 8h/dia, totalizando 16h
Modelo: Hackaton digital
Durante os dois dias de evento, os participantes formarão grupos e deverão cumprir desafios, a metodologia
contempla um processo de construção colaborativa, tendo como entregável final o desenvolvimento de
roadmaps capazes de ajudar as empresas em suas áreas de atuação no curto, médio e longo prazo.
Investimento: R$ 2.950,00 – Solicite e confira políticas de investimento especiais para grupos
Inclui:
•Materiais digitais de apoio
•Acesso as salas e grupos de estudo
•Acesso ao grupo e interações
•Certificado
Inscrições pelo email contatos@xcellence.com.br

Oportunidades de Patrocínio
Se você tem interesse em demonstrar soluções, conhecimento, serviços ou produtos para CSCs, o Hackathon
XEC de Serviços Compartilhados pode ser um ótimo canal de relacionamento e divulgação. Entre em contato
pelo email contatos@xcellence.com.br

xcellence.com.br/hackathon

