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MBA INNOVATION AND TRANSFORMATION: LEADING IN THE DIGITAL AGE  
“online ao vivo” 

 
Em colaboração com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA 

 
 

Estrutura Curricular – componente curricular/carga horária. 

 

Módulo 1 – Value Creation 

Digital business: models and strategies 32 h/a (Mackenzie) 

Marketing in a digital world 32 h/a (Mackenzie) 

Big Data/Analytics 32 h/a (ITA) 

Strategic aliances and acquisitions 32 h/a (Mackenzie) 

Carga horária total do módulo 128 horas-aulas 

 

Módulo 2 - Technology 

Artificial Intelligence and business applications 32 h/a (ITA) 

Cybersecurity 32 h/a (ITA) 

Internet of Things 32 h/a (ITA) 

Cloud Computing 32 h/a (ITA) 

Carga horária total do módulo 128 horas-aulas 

 

Módulo 3 – Digital Transformation 

Agile Project Management 32 h/a (ITA) 

Competitive strategy and innovation 32 h/a (Mackenzie) 

Negotiation skills 32 h/a (Mackenzie) 

Leadership and decision making 16 h/a (Mackenzie) 

Future of Business, Work, networks and influence (Talks) 16 h/a (Mackenzie) 

Carga horária total do módulo 128 horas-aulas 

 

Módulo 4 – Aplicação do Conhecimento 

Aplicação de Conhecimento 48 horas-aulas à 

distância 

Carga horária total do módulo 48 horas-aulas 
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Nome do Componente: Digital business: Models and strategies 
 
Carga Horária: 32hs 
 
Ementa: A disciplina aborda os modelos de negócios digitais, a transformação do e-
business para os modelos de negócios digitais, os atores e stakeholders na economia 
digital, como inovar por meio do design thinking e modelos de gestão ágeis de projetos, 
com as empresas de internet utilizam os modelos de negócios digitais, como adaptar os 
modelos de negócios digitais e estabelecer um modelo disruptivo nos segmentos de 
mercado e como empreender nos modelos de negócio. 
 
Objetivo: Preparar o participante para atuar na economia de projetos, ou seja, prover 
habilidades e capacidades às pessoas que precisam para transformar ideias em 
realidade, entregando valor às partes interessadas, entrega de produtos e alinhamento 
aos fluxos de valor 
 
Conteúdo Programático 

1. Introdução aos modelos de negócios digitais 
2. Do movimento do e-Business para os modelos de negócios digitais 
3. Principais atores e Stakeholders na Economia Digital 
4. Design Thinking 
5. Metodologias Ágeis 
6. Como as empresas de Internet usam modelos de negócios digitais? 
7. Adaptando modelos de negócios digitais e interrompendo setores de mercado 

estabelecidos 
8. Modelo de Negócio Empreendedor 
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Nome do Componente Curricular: Marketing in a digital world 
 
Carga Horária: 32hs 
 
Ementa: Nessa disciplina será desenvolvida a análise do comportamento do consumidor 
na era digital, envolvendo todas as atividades realizadas por ele no ambiente virtual. 
Também será possível planejar as ações digitais focadas no atendimento das 
necessidades do cliente. Desenvolvimento e análise de estratégias aplicadas à gestão e 
o monitoramento das ações realizadas nas mídias sociais. Ferramenta SEO e as 
principais estratégias e análises para a correta utilização das buscas por palavras na 
internet. Mobile Marketing e suas aplicações. Estratégias de omnichannel e sua 
integração com o planejamento de marketing digital. Principais regulamentações da 
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). 
 
Objetivo: Permitir que o participante atue de maneira estratégica no ambiente 
empresarial digital. Analisar o comportamento do consumidor na era digital identificando 
as ações mais assertivas de acordo com a Persona definida. Utilizar as ferramentas de 
busca por palavras nos buscadores da internet. Implementar estratégias de mobile 
marketing e omnichannel como melhoria das atividades digitais do marketing. 
Compreender à legislação aplicada ao ambiente virtual. 
 
Conteúdo Programático: 

1. O Cliente no centro da estratégia 
2. Comportamento do consumidor na era digital 
3. Marketing em Mídia Sociais 
4. Monitoramento de Redes Sociais 
5. Otimização do mecanismo de busca 
6. Mobile Marketing 
7. Marketing Omni-Channel 
8. Regulamentos relevantes no Marketing Digital 
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Nome do Componente Curricular: Big Data / Analytics 
 
Carga Horária: 32hs 
 
 
Ementa: Contextualização e Conceitualização de Big Data, Modelagem Conceitual de 
Dados, Modelos de Dados Relacionais, Modelos de Dados Não-Relacionais, Dados; 
Estruturas de Armazenamento: Estrutura Relacional (Modelagem Relacional), Estrutura 
Dimensional (Modelagem Dimensional, Data Warehousing), Armazenamento não 
estruturado (NoSQL, Key-Value, Document, Column-Family, Graph), Armazenamento 
distribuído (MapReduce), Ingestão de dados; Técnicas de Análise: Análise Avançada de 
Dados (K-média, regras de associação, regressão linear, regressão logística, redes 
Bayesianas, árvores de decisão, análise de séries temporais), Análise de Texto (Análise 
de documentos e redes sociais); Visualização de dados: Infográficos, Dashboard, 
Técnicas de Disseminação. 
 
Objetivo: A disciplina visa introduzir a base teórica e prática sobre as principais técnicas 
computacionais usadas para armazenamento, modelagem e análise de dados, 
considerando grande volume (dados massivos) e diferentes formatos dos dados.  
 
 
Conteúdo Programático 

1. Contextualização e Conceitualização de Big Data,  
2. Modelagem Conceitual de Dados, Modelos de Dados Relacionais, Modelos de 

Dados Não-Relacionais, Dados;  
3. Estruturas de Armazenamento: Estrutura Relacional (Modelagem Relacional), 

Estrutura Dimensional (Modelagem Dimensional, Data Warehousing), 
Armazenamento não estruturado (NoSQL, Key-Value, Document, Column-Family, 
Graph), Armazenamento distribuído (MapReduce), Ingestão de dados;  

4. Técnicas de Análise: Análise Avançada de Dados (K-média, regras de 
associação, regressão linear, regressão logística, redes Bayesianas, árvores de 
decisão, análise de séries temporais), Análise de Texto (Análise de documentos 
e redes sociais); Visualização de dados: Infográficos, Dashboard, Técnicas de 
Disseminação. 
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Nome do Componente Curricular: Strategic aliances and acquisitions 
 
Carga Horária: 32hs 
 
 
Ementa: A disciplina aborda introdução as alianças estratégicas, conceitos de modelos 
de aquisição de empresas, redes interorganizacionais e alianças informais, 
gerenciamento de alianças e recursos humanos, alianças intercontinentais e gestão de 
conflito nas alianças estratégicas. 
 
 
Objetivo: Preparar o profissional para atuar de forma estratégica na formação de 
alianças e aquisições nas organizações, por meio de competências e habilidades de 
negociação e gestão de recursos humanos 
 
 
Conteúdo Programático 

1. Introdução às Alianças Estratégicas 
2. Estratégia de Aliança e Cooperativismo Digital 
3. Alianças e Aquisições: escolhendo entre modelos de aquisição de recursos 
4. Redes Interorganizacionais: alianças informais 
5. Gerenciando alianças 
6. Gestão de Recursos Humanos em Alianças 
7. Alianças Transfronteiriças 
8. Resolução de Conflitos no cancelamento de Aliança 
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Nome do Componente Curricular: Artificial Intelligence and business applications 
 
Carga Horária: 32hs 
 
 
Ementa: Conceituação de Inteligência Artificial. Agentes Inteligentes e ambientes. 
Resolução de Problemas através de Busca. Buscas heurísticas. Buscas Iterativas. 
Aprendizado de máquina: paradigmas supervisionado e não supervisionado. Árvores de 
decisão, Árvores de regressão, Random Forests, Redes Neurais. Avaliação de Modelos 
de Machine Learning. clustering. Aprendizado por conjunto (ensemble). Raciocínio 
probabilístico. Modelos gráficos probabilísticos. Näive Bayes., Redes Bayesianas. 
Inferência bayesiana. Agent Based Modelling. Aplicações de Inteligência Artificial a 
engenharia, economia, finanças. 
 
 
Objetivo: A disciplina visa a introduzir conceitos e aplicações imprescindíveis para o 
conhecimento sobre I.A. que pode se estender a diversas áreas de tecnologia.  
 
 
Conteúdo Programático 

1. Conceituação de Inteligência Artificial.  
2. Agentes Inteligentes e ambientes.  
3. Resolução de Problemas através de Busca. Buscas heurísticas. Buscas Iterativas.  
4. Aprendizado de máquina: paradigmas supervisionado e não supervisionado.  
5. Árvores de decisão, Árvores de regressão, Random Forests, Redes Neurais.  
6. Avaliação de Modelos de Machine Learning. clustering.  
7. Aprendizado por conjunto (ensemble).  
8. Raciocínio probabilístico. Modelos gráficos probabilísticos. Näive Bayes., Redes 

Bayesianas. Inferência bayesiana.  
9. Agent Based Modelling.  
10. Aplicações de Inteligência Artificial a engenharia, economia, finanças. 
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Nome do Componente Curricular: Cybersecurity 
 
Carga Horária: 32hs 
 
Ementa: Revisão de Sistemas Operacionais e Redes. Discussão das similaridades e 
diferenças de TI e sistemas de controle industrial (ICS). Arquitetura de redes industriais. 
Fundamentos de Cibersegurança. Enumeração, Exploração, Ataques, Monitoração e 
Persistencia. Revisão dos Frameworks de Segurança MITRE ATT&CK para ICS. 
Protocolos Especificos de ICS. Ferramentas de Segurança para ICS como Fuzzing, 
Shodan, Metasploit, Control Modbus. Entendendo os resultados de análise de 
vulnerabilidade. 
. 
 
Objetivo: A disciplina aborda os principais conceitos de cibersegurança geral e aplicados 
aos sistemas de controle industrial/empresarial.  
 
 
Conteúdo Programático 

1. Revisão de Sistemas Operacionais e Redes.  
2. Discussão das similaridades e diferenças de TI e sistemas de controle industrial 

(ICS).  
3. Arquitetura de redes industriais.  
4. Fundamentos de Cibersegurança. 
5. Enumeração, Exploração, Ataques, Monitoração e Persistencia.  
6. Revisão dos Frameworks de Segurança MITRE ATT&CK para ICS.  
7. Protocolos Especificos de ICS.  
8. Ferramentas de Segurança para ICS como Fuzzing, Shodan, Metasploit, Control 

Modbus. 
9. Entendendo os resultados de análise de vulnerabilidade. 
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Nome do Componente Curricular: Internet of Things 
 
Carga Horária: 32hs 
 
Ementa: Histórico sobre IoT, motivações para o desenvolvimento da IoT, tendências 
para o futuro e possíveis impactos na sociedade e suas atividades econômicas. Serão 
apresentados também análises das principais tecnologias de redes de comunicação e 
de software que estão viabilizando o desenvolvimento da IoT. 
 
Objetivo: A Internet das Coisas (IoT) se refere à interconexão de todos os objetos do dia 
a dia através da Internet. Esta conectividade em larga escala promete transformar 
radicalmente o modo de vida das pessoas e seus processos produtivos. A disciplina se 
propõe a oferecer um panorama detalhado sobre IoT 
 
Conteúdo Programático 

1. Histórico sobre IoT 
2. Motivações para o desenvolvimento da IoT 
3. Tendências para o futuro e possíveis impactos na sociedade e suas atividades 

econômicas.  
4. Análises das principais tecnologias de redes de comunicação e de software que 

estão viabilizando o desenvolvimento da IoT. 
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Nome do Componente Curricular: Cloud Computing 
 
Carga Horária: 32hs 
 
Ementa:  Revisão rápida de Sistemas Operacionais e Redes. Virtualização de Máquinas. 
Arquitetura de Datacenters e Blocos Lógicos de Construção na Plataforma de Nuvem. 
Aspectos Práticos de Nuvem utilizando ferramentas open source e demonstração 
usando AWS. Desenvolvimento de infraestruturas e aplicações em nuvem, incluindo 
ciclo de nuvem com IoT.  
 

 
Objetivo: A disciplina aborda os principais conceitos e aplicações da computação em 
nuvem.  
 

 
Conteúdo Programático:  

1. Revisão de Sistemas Operacionais e Redes.  
2. Virtualização de Máquinas.  
3. Arquitetura de Datacenters e Blocos Lógicos de Construção na Plataforma de 

Nuvem.  
4. Aspectos Práticos de Nuvem utilizando ferramentas open source e demonstração 

usando AWS.  
5. Desenvolvimento de infraestruturas e aplicações em nuvem, incluindo ciclo de 

nuvem com IoT.  
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Nome do Componente Curricular:Agile Project Management 
 
Carga Horária: 32hs 
 
 
Ementa: A Agilidade como ferramenta de mudança cultural e transformação digital. 
Cultura ágil: Manifesto Ágil, Valores, Princípios e equipes ágeis. Gerenciamento ágil de 
projetos e o ciclo de vida de produtos. Gerenciamento de requisitos, estórias do usuário 
e o papel do Product Ower. Processos Ágeis: Lean Startup, Kanban e Scrum. 
 
 
Objetivo: Apresentar as metodologias ágeis para desenvolvimento de produtos sob a 
visão do gestor associada a aspectos gerenciais. Serão apresentados processos ágeis 
que se propõem a gerenciar o ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas complexos, 
dentro do qual podem-se agregar várias técnicas e ferramentas específicas. 
 
Conteúdo Programático 

1. Agilidade como ferramenta de mudança cultural e transformação digital.  
2. Cultura ágil: Manifesto Ágil, Valores, Princípios e equipes ágeis.  
3. Gerenciamento ágil de projetos e o ciclo de vida de produtos.  
4. Gerenciamento de requisitos, estórias do usuário e o papel do Product Ower. 
5.  Processos Ágeis: Lean Startup, Kanban e Scrum. 
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Nome do Componente Curricular: Competitive strategy and innovation 
 
Carga Horária: 32hs 
 
 
Ementa: A disciplina aborda o que é competição, estratégia e inovação, visão da 
empresa baseada em recursos, o trade-off entre criação de valor e captura de valor, 
proposição de valor e estratégia de recursos, Recursos cumulativos e organização 
interna, Estratégia de inovação, competição e oceano azul, disrupção e destruição de 
competência e Mapeamento da jornada do cliente e inovação na prática. 
 
 
Objetivo: Preparar o participante para atuar em um ambiente competitivo, inovador e 
estratégico, tendo no centro da organização a jornada e a experiência do cliente como 
foco balizador para o direcionamento estratégico organizacional. 
 
 
Conteúdo Programático 

1. Introdução: o que é competição, estratégia e inovação 
2. A visão baseada em recursos da empresa 
3. A troca entre criação de valor e captura de valor 
4. Proposta de valor e recursos estratégicos 
5. Recursos cumulativos e organização interna 
6. Inovação, concorrência e estratégia do oceano azul 
7. Interrupção e destruição de competências 
8. Mapeamento e inovação da jornada do cliente na prática 
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Nome do Componente Curricular: Negotiation skills 
 
Carga Horária: 32hs 
 
 
Ementa: Nesta disciplina serão desenvolvidas as competências para a negociação. 
Também será possível planejar os possíveis cenários de uma negociação, entre eles, os 
cenários onde todos ganham ou perdem. Como deve ser preparada uma negociação. 
Implantação de estratégias de negociação capazes de trazer bons resultados para os 
envolvidos. Técnicas e estilos de negociação. Táticas capazes de promover um clima 
favorável e construtivo para uma boa negociação. Posições e intermediações durante o 
processo de negociação. Analisar a pós negociação e seus reflexos para os envolvidos. 
 
 
Objetivo: Permitir que o profissional atue de maneira estratégica durante o processo de 
negociação. Identificar as competências necessárias para a condução de uma 
negociação. Preparar uma negociação com foco nos resultados positivos para todos os 
participantes. Utilizar técnicas capazes de facilitar o processo de negociação. Identificar 
os comportamentos e atitudes mais saudáveis para uma negociação. Avaliar os 
resultados obtidos após a realização de uma negociação. 
 
 
Conteúdo Programático 

1. Introdução. O que é negociação 
2. Cenários de negociação: ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha, perde-perde 
3. Preparando as negociações 
4. Estratégias de negociação 
5. Técnicas e estilos de negociação 
6. Táticas para promover um clima de negociação construtiva 
7. Posições e interesses nas negociações 
8. A fase pós-negociação 
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Nome do Componente Curricular: Leadership and decision making 
 
Carga Horária: 16hs 
 
 
Ementa: A disciplina aborda de forma prática, novos mindsets de liderança e tomada de 
decisão, discutindo poder e influência, protagonismo, engajamento e colaboração em 
times, considerados aspectos essenciais às demandas de inovação e adaptação da era 
digital. 
 
 
Objetivo: Desenvolver habilidades para atuar na transformação nas empresas, 
preparando o aluno para influenciar pessoas e tomar decisões mais estruturadas, 
minimizando riscos e aumentando as chances de sucesso nas organizações atuais e do 
futuro. 
 
 
Conteúdo Programático 

1. Introdução à Liderança e Tomada de Decisão 
2. Poder e influência nas organizações 
3. Vislumbre o futuro, esclareça valores e inove em outros 
4. Tomando iniciativa e capacitando pessoas 
5. Procurar oportunidades, experimentar e assumir riscos 
6. Ferramentas e técnicas de tomada de decisão 
7. Tomada de decisão em grupo e conflito 
8. Gerenciamento de mudanças 

 
Responsável Pedagógico: Sueli dos Santos Leitão 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



       PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
       Coordenadoria de Educação Continuada 

 

(14 de 15) Campus Higienópolis:  Rua da Consolação, 930  ⚫  Consolação  ⚫  São Paulo - SP   ⚫ CEP 01302-907 

Tel.: (11) 2114-8820  ⚫  www.mackenzie.br   e-mail: atendimentoaoaluno.pos@mackenzie.br 
 

Nome do Componente Curricular: Future of Business, Work, networks and 
influence (Talks) 
 
Carga Horária: 16hs 
 
 
Ementa: A disciplina aborda o impacto do mundo do trabalho e a força do trabalho em 
tempos de disrupção tecnológica, um novo modelo de framework para o capital humano, 
estratégias para trabalho com inteligência artificial e Machine Learning, Life Long 
Learning, inovação no Brasil e na América Latina, inclusão social, rede de segurança 
social, 5G, Computação Quântica, Blochchain e Gestão do Conhecimento. 
 
 
Objetivo: Preparar o participante para compreender as inovações tecnológicas e bem 
como as tecnologias correlatadas a fim de entender os rumos tecnológicos que as 
organizações estão tomando para se tornarem mais competitivas no mercado na qual 
atuam. 
 
 
Conteúdo Programático 

1. Tendências que impactam o mundo do trabalho 
2. O impacto na força de trabalho - as interrupções tecnológicas destroem ou criam 

empregos? 
3. Capital Humano: uma nova estrutura 
4. Estratégias para trabalhar com Inteligência Artificial e Machine Learning 
5. Aprendizagem ao longo da vida (Lifelong Learning): do nascimento à 

aposentadoria 
6. Inovação: Tríplice Hélice no Brasil e na América Latina 
7. Qual o significado e importância da Inclusão Social? 
8. A rede de segurança social: renda básica universal 
9. Protocolo 5G na telefonia e Internet das Coisas 
10. Computação Quântica 
11. Blockchain: uma revolução 
12. Gestão do Conhecimento 
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Nome do Componente Curricular: Aplicação do Conhecimento 
 
Carga Horária: 48hs 
 
 
Ementa: A disciplina promove o desenvolvimento do Trabalho de Aplicação de 
Conhecimento, com base no método prático e aplicado, o qual direciona o aluno para a 
resolução de um desafio ou problema real vivenciado em um contexto 
institucional/pessoal, utilizando os conceitos e práticas abordados ao longo do curso. 
 
 
Objetivo: Capacitar o participante para investigar, analisar e compreender as causas e 
as implicações dos desafios em um contexto institucional/pessoal; e com base no 
diagnóstico e na pesquisa bibliográfica, propor soluções e ações detalhadas, visando à 
resolução de problemas ou oportunidades reais e pontuais enfrentadas nesse contexto 
institucional/pessoal. 
 
 
Conteúdo Programático 

1. Definição do problema/oportunidade/desafio a ser resolvido; 
2. Descrição das características gerais do contexto institucional/pessoal;  
3. Diagnóstico das origens e implicações do desafio a ser resolvido; 
4. Pesquisa bibliográfica sobre os temas relacionados com o desafio do contexto 

institucional/pessoal; 
5. Proposição de soluções e ações detalhadas para a resolução do desafio.   

 


