Publicações da Deloitte
para a indústria financeira
Conteúdo e eminência sobre
tecnologia e o setor bancário

A Deloitte produz, periodicamente, relatórios e estudos completos
sobre tecnologia e a indústria financeira. São materiais dos mais
diversos formatos que lançam um olhar abrangente sobre a
evolução do setor bancário e as novidades da área.
Acesse www2.deloitte.com/ciab2015 para ter acesso às publicações na íntegra.

Conteúdos sobre tecnologia produzidos
pela Deloitte
CIO Survey 2014
A pesquisa foca no papel do Chief
Information Officer (CIO) como líder
empresarial e condutor de crescimento
por meio da inovação tecnológica.
Digital, Analytics e big data são
algumas das tecnologias que estão
mudando as operações de negócios.

The Internet of Things Ecosystem
O relatório The Internet of Things
Ecosystem analisa as possíveis
estratégias para desenvolver soluções e
destrinchar o valor dos negócios
de dispositivos conectados.

Tech Trends 2015
A edição de 2015 do relatório Tech
Trends, realizado anualmente pela
Deloitte, examina a constante evolução
do cenário tecnológico. A publicação
aborda um conjunto de temas que
podem impactar os negócios, como
Internet das Coisas, Software-Defined
Everything (SDE) e o profissional
de Tecnologia da Informação (TI)
do futuro.

Global Outsourcing Survey
O relatório global de outsourcing
publicado pela Deloitte revela que
os consumidores têm procurado
expandir a flexibilidade de seus
negócios para reagir às mudanças
no ambiente de regulamentação e
de tecnologia. Inovações tecnológicas
como mobilidade e big data têm
papel impactante na adoção deste
modelo.

Revista Inside
A sétima edição da revista Inside
traz informações sobre Cyber Risk
e governança que podem ter um
impacto positivo na estrutura e no
funcionamento das organizações.
A publicação destaca o ambiente
complexo em que vivem as empresas
e as melhores práticas e modelos de
gestão de riscos.

Overcoming speed bumps
on the road to telematics
O estudo de seguros automotivos
explora desafios e oportunidades para
seguradoras que adotaram com êxito
o sistema de precificação com base no
perfil do usuário, e também oferece
dicas e soluções para as que ainda não
lançaram produtos ou serviços específicos,
mas estão interessadas na tecnologia.
A pesquisa também analisa como os
não usuários de Usage-Based Insurance
(UBI) podem competir com aqueles que
oferecem serviços de telemática.
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