CIO Program

Relacionamento e eminência para
executivos de tecnologia

Com o intuito de apoiar os Chief
Information Officers (CIOs) na
tomada estratégica de decisões,
a Deloitte desenvolve no Brasil
o CIO Program, um programa
de relacionamento que oferece
informações e proporciona
experiências para que esses líderes
de tecnologia possam transformar
a atuação da área de Tecnologia da
Informação (TI), agregando novas
soluções às empresas.

Líderes mais estratégicos de TI
Em um mundo em constante
evolução, com rápidos avanços
que impactam os modelos de
negócios, os CIOs são cada
vez mais exigidos dentro das
organizações e estão em uma
posição única para impulsionarem
mudanças.

Além da função operacional, os
executivos de tecnologia passaram
a desempenhar funções mais
estratégicas na transformação
digital, transitando entre diferentes
perfis e acrescentando valor ao
negócio de três maneiras distintas:
atuando como operadores
confiáveis, instigadores de
mudanças e cocriadores de
negócios.

As quatro faces do líder de tecnologia
O equilíbrio entre as quatro frentes contribui para um melhor processo de transição entre os três
padrões de comportamento
Catalisador
Inspira a inovação por meio
de mudanças em arquitetura do
negócio, estratégia, operações
e tecnologia

Tr
an
sf
or
m
aç
ão

to
en
m
ha
in
Al

Estrategista
Auxilia a organização a alinhar
as estratégias de negócio e TI,
além de maximizar o valor dos
investimentos em tecnologia

CIO

Tecnólogo
Avalia tecnologias e configurações
técnicas de arquitetura para
incrementar a agilidade do negócio
e gerenciar a complexidade
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Operador
Opera e entrega serviços eficientes
de TI e soluções, que suportem o
papel de gestão de risco e proteção
dos ativos principais

Sobre o programa
O CIO Program reúne uma
equipe multidisciplinar de líderes
e profissionais experientes da
Deloitte para suportar os gestores
de tecnologia e suas equipes no
processo de transição entre os
diferentes perfis e auxiliá-los frente
aos novos desafios.
Além de encontros que exploram as
principais tendências de mercado, o
programa oferece três laboratórios,
elaborados para endereçar as
necessidades dos executivos de
tecnologia e de sua organização.
CIO Club
Os Clubs são encontros de CIOs
de uma mesma indústria ou
cadeia de valor para explorar
tendências, promover troca de
experiências e compartilhar ações
de impacto em suas organizações.
Este é um momento para
fortalecer o networking, inspirar
a transformação e encorajar
os executivos em seus desafios
diários, sempre com a presença
de importantes consultores e
especialistas em indústrias e
tecnologia.

Laboratórios
CIO Transition Lab
O laboratório tem como foco
três recursos-chave que todo CIO
precisa administrar: tempo, talento
e relacionamentos, considerando
os três papéis pelos quais os líderes
devem transitar.
CIO Team Lab
Workshop para identificar
problemas e apoiar o CIO e
a sua equipe na estruturação e
no alinhamento interno e com
o negócio.
Next Generation CIO
Workshops preparativos para
agregar novas percepções e
preparar os executivos para os
desafios que envolvem se tornar
um CIO.
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Laboratório nacional
Público: Gerentes TI e CIOs
1 dia de duração

Laboratório nacional
Público: Equipes de TI
1 dia de duração

Laboratório internacional
Público: Gerentes de TI e CIOs
4 dias de duração

Para mais
informações,
acesse:
www.cioprogram.com.br

