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Convidamos você, profissional de
finanças, a participar da 17ª Academia
para CFOs da maior organização de
serviços profissionais do mundo.
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CFO Academy 2022
No rumo certo da liderança
As responsabilidades do CFO de hoje vão muito além da função tradicional de apoio. As finanças permeiam cada aspecto
do negócio e os CFOs são uma peça-chave na tomada de decisão.
A preparação antecipada é essencial. O CFO Academy oferece aos participantes uma experiência única focada no
desenvolvimento pessoal, de forma a corrigir lacunas e refletir sobre como aprimorar sua capacidade de liderar e tomar
decisões.
O currículo do CFO Academy é completo e profundo, focando na discussão dos principais aspectos da agenda de um CFO.

Introdução
Overview

Perfis de destaque
Estrutura

Os participantes também terão a oportunidade única de networking com os demais executivos da turma, sócios da Deloitte
e líderes empresariais.
Convidamos você, profissional de finanças de alto desempenho, para esta oportunidade única de desenvolvimento!
Com certeza, a experiência no CFO Academy servirá como um trampolim em sua carreira, preparando-o para os desafios do
futuro da nova gestão financeira das empresas.

Fabio Carneiro
Sócio-líder do CFO Program Brasil
fcarneiro@deloitte.com

Agenda

Disciplinas eletivas
Alumni

Investimento
Instrutores
Contatos
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CFO Academy 2022
Os pilares de sucesso do executivo de finanças

Introdução

A Academia apoia você no desenvolvimento das habilidades e capacidades necessárias para ter sucesso,
demonstrando como as complexidades que o CFO enfrenta também são o que tornam a função desafiadora.

O CFO Academy está organizado em torno de três pilares fundamentais para o sucesso de um CFO:

Overview

Perfis de destaque
Estrutura
Agenda

•

•

Influência

Liderança

Competência

Influencie dentro e fora da
organização

Lidere de forma eficaz as
finanças da organização

Fortaleça a parte técnica e
elimine gaps de conhecimento

Converse com membros de
conselhos e headhunters sobre o
que eles esperam de um CFO.

Reflita sobre como delegar,
comunicar, relacionar e influenciar
em uma sessão interativa com a
ferramenta Business Chemistry.

•
•
•

Conheça as perspectivas do CEO
e outros executivos de finanças.
Avalie e melhore sua capacidade
de tomar decisões.
Descubra o caminho para se
tornar um líder extraordinário.

© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

•

•

Aprenda o que todo CFO precisa
saber sobre tópicos de finanças
que possam ser potenciais lacunas
em sua experiência profissional.
Sessões eletivas que incluem
tópicos como digital, estratégia,
fusões e aquisições, relação com
investidores, entre outros.

Disciplinas eletivas
Alumni

Investimento
Instrutores
Contatos
CFO Academy 2022
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CFO Academy 2022
Perfis de destaque para participar do treinamento
O CFO Academy é desenhado para profissionais com visão e potencial para avançarem para a posição de CFO
nos próximos anos, ou para executivos que estão no comando da função financeira da sua empresa.
O programa é construído para grupos de até 20 executivos, conforme os perfis de destaque abaixo:

Introdução
Overview

Perfis de destaque
Estrutura

•
•
•
•
•

CFOs
Diretores Financeiros
Superintendentes de Finanças
Vice-Presidentes de Finanças
Head de Finanças

Diretores das seguintes áreas de atuação:

•
•
•
•
•
•
•

Controladoria
Contabilidade
Tesouraria
Finanças Corporativas
Planejamento Financeiro
Impostos
Auditoria Interna

Agenda

Disciplinas eletivas
Alumni

Investimento
Instrutores

Para retomada de eventos presenciais nas empresas, o CNS e a Deloitte reiteram a importância do ciclo vacinal completo para toda a população
a partir dos 5 anos de idade, incluindo as doses de reforço, como medida fundamental para diminuir a transmissibilidade da Covid-19 e das
internações e óbitos decorrentes da doença no País.
© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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CFO Academy 2022
Como o CFO Academy está estruturado
O treinamento será em formato presencial, no escritório da Deloitte em São
Paulo, começa na terça-feira pela manhã e segue até quinta-feira ao final do
tarde. Durante estes três dias os participantes:
•
•
•

•

•

Atenderão a sessões plenárias e terão oportunidade de interagir com
executivos C-level de empresas líderes de mercado.
Passarão uma parte de cada dia trabalhando em grupos menores, em um
formato desenhado para facilitar discussões abertas e permitir o
aprendizado a partir da experiência de seus pares.
Selecionarão sessões adicionais de seu interesse. Estas disciplinas eletivas
serão uma oportunidade para participar de discussões técnicas em
assuntos que possam ser lacunas em sua experiência como executivo de
finanças.
Terão uma série de sessões interativas com equipes experientes de sócios
da Deloitte ou outros profissionais que incluem executivos C-level,
membros de conselho, líderes empresariais, professores universitários e
coaches.
Nosso espaço Greenhouse em São Paulo foi especialmente projetado para
este tipo de imersão e educação corporativa.

Introdução
Overview

Perfis de destaque
Estrutura
Agenda

Disciplinas eletivas
Alumni

Investimento
Instrutores
Contatos
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CFO Academy 2022
Agenda

Introdução
Dia 2, Quarta-feira

Dia 1, Terça-feira

Dia 3, Quinta-feira

Overview

Perfis de destaque
• Apresentação de boas-vindas e
as 4 faces do CFO

• A jornada da transformação
digital em finanças

• Cenário econômico e político
atual do Brasil

Estrutura

• Business Chemistry

• Futuro do trabalho

• O que os headhunters buscam
em um CFO

• Eletiva 2

• Painel: O que o mercado e os
investidores esperam do CFO

Agenda

• Eletiva 3

• Eletiva 4

• O que o CEO espera do seu CFO

• Painel: A jornada da
transformação digital em
finanças

• Perspectivas para o Mundo em
2050

• Eletiva 1
• O que o Conselho espera do
CFO?

• Evento de integração – Coquetel
simples

Disciplinas eletivas

• Cerimônia de Graduação

• Happy Hour de Networking –
Wine Class

Alumni

Investimento
Instrutores

09:00 às 19:30

© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

09:00 às 19:30

09:00 às 18:30

Contatos
CFO Academy 2022
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CFO Academy 2022
Temas para escolha de disciplinas eletivas

Introdução

❑ A jornada para o IPO

❑ Hedge accounting – Modelo de gestão de riscos da entidade

❑ A revolução dos serviços financeiros e seus impactos

❑ Hot issues e oportunidades em Tax (decisões fiscais relevantes)

❑ Análise de investimentos e viabilidade de projetos

❑ Indústria 4.0

❑ Capital de giro e venda de carteiras de crédito

❑ O papel do CFO na decisão e na jornada de escolha do ERP

❑ Como as startups podem alavancar ou transformar o seu negócio
❑ Como estruturar a venda da sua empresa
❑ Criação de valor (método VEC)
❑ Cybersecurity em tempo real
❑ Estratégia corporativa para o CFO – Alinhando planejamento e
resultados

❑ O papel do CFO na Jornada para o ESG
❑ Planejamento e gestão de crises

Estrutura
Agenda

❑ Reforma trabalhista e impactos nas relações com os
trabalhadores
❑ Resiliência empresarial

Disciplinas eletivas

❑ Risco de conduta
❑ Stock options: da estruturação à implementação

❑ Gestão da inovação para executivos financeiros

❑ Tax do futuro e incentivos fiscais: panorama e perspectivas

❑ Gestão de riscos de terceiros

❑ Técnicas de valuation (intangível, tangível, ativos biológicos,

Alumni

Investimento

entre outras)

❑ Gestão do Real Estate

❑ Tendências em centros de serviços compartilhados (CSC Digital)

❑ Governança corporativa e compliance

❑ Transformação estratégica de custos

© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Perfis de destaque

❑ Process Mining

❑ Financiamento e captação de recursos

❑ Gestão do contencioso

Overview

Instrutores
Contatos
CFO Academy 2022
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CFO Academy 2022
Faça parte da rede Alumni do CFO Academy

Introdução

Ao fazer parte do CFO Academy Virtual o participante integrará a rede do CFO Academy Alumni, e terá acesso a
diversas iniciativas, juntamente com o grupo de aproximadamente 300 executivos de finanças que realizaram a

Academia.

Overview

Perfis de destaque

Este grupo poderá usufruir gratuitamente das pesquisas realizadas com executivos e atualizar conhecimentos
técnicos, de forma gratuita.

Estrutura
Agenda

Rede de contato com aproximadamente 300
executivos de finanças de diversas empresas

Contato com os instrutores da Deloitte que
ministram as disciplinas do CFO Academy

Encontros regulares online com temas de
interesse dos executivos, apenas para os
Alumnis com momento de networking

Grupo de Whatsapp com os participantes de
sua turma, para troca de experiências e
oportunidades

Envio de convites antecipadamente para
eventos do CFO Program Brasil e lançamento
de pesquisas.
© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Disciplinas eletivas
Alumni

Investimento
Instrutores

Envio de Insights, pesquisas e artigos
produzidos pela Deloitte global e / ou Brasil

Contatos
CFO Academy 2022
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CFO Academy 2022
Próxima turma e investimento

Introdução
Overview

CFO Academy 2022
13 a 15 de setembro de 2022

Perfis de destaque

PREÇO REGULAR: R$13.500,00

Estrutura

Inscrições realizadas até

Valor

Agosto/2022

R$ 13.000,00

Julho/2022

R$ 12.500,00

Junho/2022

R$ 11.500,00

Agenda

Disciplinas eletivas
Alumni

Investimento
Caso você esteja interessado em participar do programa ou em indicar um participante, envie um e-mail para:
cfoprogrambrasil@deloitte.com
Ex-profissionais da Deloitte terão um desconto adicional de 10%
© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Instrutores
Contatos
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CFO Academy 2022
Alguns dos instrutores confirmados

Ana Mocny, Deloitte

Caroline Yokomizo, Deloitte

Sócia de Capital Humano da Consultoria Empresarial da Deloitte desde 2011. Especialista em Gestão de Pessoas e
Transformações Organizacionais com mais de 22 anos de experiência prestando serviços para empresas do setor de
energia, petróleo e mineração. Atualmente lidera no Brasil a pratica de cultura organizacional ajudando os clientes
a impulsionar produtividade e desempenho no contexto do futuro do trabalho. Seu foco de atuação está em
processos de mudança, transformação digital e desenvolvimento de liderança. Possui experiências na Construção e
Gestão da estratégia da área de Recursos Humanos e Gestão de Mudanças Estratégicas; Projetos de Transformação
e Desenho Organizacional e Futuro do Trabalho.

Introdução
Overview

Perfis de destaque
Estrutura

Sócia da Deloitte, focada em Centro de Serviços Compartilhados, Outsourcing e Redução Estratégica de Custos.
Com mais de 14 anos de experiência em consultoria de gestão, ela também possui experiência relevante em
Excelência Operacional e Post Merger, atendendo clientes de diversos setores.
Seu background inclui estudos de viabilidade, projeto e implementação de Centros de Serviços Compartilhados.
Possui profunda experiência com clientes do Agronegócio, Bens de Consumo e Varejo. Sua experiência inclui mais
de 46 projetos com as principais empresas globais e regionais que desejam transformar suas operações, buscando
eficiência e aumentando a lucratividade.

Agenda

Disciplinas eletivas
Alumni

Sócio da Deloitte com vinte e nove anos de experiência profissional focados em projetos de transformação nas
dimensões de estratégia, processos, sistemas e pessoas, graduado em administração de Empresas, pós graduando
em finanças Corporativas, certificação Lean SixSigma Green Belt e PMP.
Experiência em estruturação e implantação de projetos transformacionais, conduzindo o plano de ação e
garantindo a correta interação entre as equipes necessárias, Atuando na identificação de benefícios e necessidades
de investimentos para transformações alavancadas por tecnologias.

Cláudio Paixão, Deloitte
© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Investimento

Instrutores
Contatos
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CFO Academy 2022
Alguns dos instrutores confirmados
Sócio líder do CFO Program Brasil e Sócio do Deloitte Private. Possui mais de 22 anos de experiência profissional,
que inclui consultoria de gestão, auditoria e Supply Chain. Na área de consultoria empresarial da Deloitte, entregou
por volta de 100 projetos de transformação em empresas locais e multinacionais.
Em 2018, assumiu o cargo de diretor da Prática Financeira da consultoria empresarial da Deloitte no Rio de Janeiro.
Nos últimos anos vem se dedicando a iniciativas de transformação digital nas empresas e aos programas CFO
Program e Deloitte Private.

Fabio Carneiro, Deloitte

Introdução
Overview

Perfis de destaque
Estrutura

Diretora de Serviços de Consultoria em Capital Humano da Deloitte, líder da prática de Gestão de Mudanças
Organizacionais no Brasil. Com mais de 13 anos de experiência na área de consultoria, Patricia possui vasta
experiência em projetos transformacionais em empresas nacionais e multinacionais de diversos setores
econômicos, incluindo projetos de Transformação Digital, Agilidade e Inovação.

Agenda

Disciplinas eletivas

Patricia Otachi, Deloitte

Paulo Vicente, FDC

Alumni
Doutor em Administração de Empresas e mestre em Administração Pública pela FGV. Formado em Engenharia
Elétrica pelo IME. Atualmente é professor tempo integral da Fundação Dom Cabral (FDC). Foi Sub-Secretário de
Planejamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro (SEPLAG-RJ) de 2007 a 2009.
Membro fundador do Strategic Management Forum. Autor dos livros ‘Emerging Markets Report (AVEC Editora),
’Jogos de Empresas’ (Pearson/Makron Books), ‘Jogos e simulações de Empresas’ (Alta Books), e ‘Gestão Pública
Contemporânea’ (Alta Books). Recebeu o prêmio Publicis Best Marketing Strategy no L’Óreal Marketing Awards 2004,
como professor orientador e foi classificado em 29o. lugar no prêmio Best Business Professor promovido pela The
Economist Intelligence Unit em 2012-13

© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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CFO Academy 2022
Alguns dos instrutores confirmados
Sócio líder do CFO Program Brasil e Sócio do Deloitte Private. Possui mais de 22 anos de experiência profissional,
que inclui consultoria de gestão, auditoria e Supply Chain. Na área de consultoria empresarial da Deloitte, entregou
por volta de 100 projetos de transformação em empresas locais e multinacionais.
Em 2018, assumiu o cargo de diretor da Prática Financeira da consultoria empresarial da Deloitte no Rio de Janeiro.
Nos últimos anos vem se dedicando a iniciativas de transformação digital nas empresas e aos programas CFO
Program e Deloitte Private.

Fabio Carneiro, Deloitte

Introdução
Overview

Perfis de destaque
Estrutura

Diretora de Serviços de Consultoria em Capital Humano da Deloitte, líder da prática de Gestão de Mudanças
Organizacionais no Brasil. Com mais de 13 anos de experiência na área de consultoria, Patricia possui vasta
experiência em projetos transformacionais em empresas nacionais e multinacionais de diversos setores
econômicos, incluindo projetos de Transformação Digital, Agilidade e Inovação.

Agenda

Disciplinas eletivas

Patricia Otachi, Deloitte

Paulo Vicente, FDC

Alumni
Doutor em Administração de Empresas e mestre em Administração Pública pela FGV. Formado em Engenharia
Elétrica pelo IME. Atualmente é professor tempo integral da Fundação Dom Cabral (FDC). Foi Sub-Secretário de
Planejamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro (SEPLAG-RJ) de 2007 a 2009.
Membro fundador do Strategic Management Forum. Autor dos livros ‘Emerging Markets Report (AVEC Editora),
’Jogos de Empresas’ (Pearson/Makron Books), ‘Jogos e simulações de Empresas’ (Alta Books), e ‘Gestão Pública
Contemporânea’ (Alta Books). Recebeu o prêmio Publicis Best Marketing Strategy no L’Óreal Marketing Awards 2004,
como professor orientador e foi classificado em 29o. lugar no prêmio Best Business Professor promovido pela The
Economist Intelligence Unit em 2012-13

© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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CFO Academy 2022
Contatos

Introdução

Fabio Carneiro
Sócio-líder do CFO Program Brasil e dos programas
Deloitte Private / BMC
fcarneiro@deloitte.com

Overview

Perfis de destaque
Estrutura
Agenda

Vívian Moreira
Analista Sênior – CFO Program Brasil
vivimoreira@deloitte.com

Disciplinas eletivas
Instrutores
Alumni

Investimento
cfoprogrambrasil@deloitte.com
www.cfoprogram.com.br
© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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