
Faça uma viagem 
para o mundo digital-first

22 de Junho de 2022

Saiba como planear o futuro digital 

da sua organização

Junte-se a nós para uma convenção única, focada no papel do CIO moderno 
e nos desafios que este tem enfrentado face ao crescimento exponencial 
e à rapidez da transformação digital que tem acontecido nos últimos tempos.

Este evento virtual global da Logicalis consiste em sessões concisas e práticas 
ministradas por analistas de topo (IDC), líderes executivos do grupo Logicalis 
e CIOs inovadores que estão na vanguarda das suas indústrias.

O que vai descobrir na sessão:

Compreenderá os desafios 
económicos e as 
oportunidades que os CEOs 
estão a criar, de forma a 
potenciar fluxos de rendimento 
digitais, para se manterem na 
linha da frente.

Perceberá como outros CIOs 
implementaram estratégias-
chave para atingir os seus 
objetivos de negócio.

Saberá como as organizações 
estão a progredir para um 
mindset digital-first, de modo a 
enfrentar desafios do mercado, 
tais como problemas da cadeia de 
abastecimento e escassez de 
talento.



Pronto para saber mais?

A economia digital em desenvolvimento - IDC market update para CIOs:
Compreenda como as forças de mercado estão a moldar o caminho para as organizações, 
ao mesmo tempo que estas se dirigem para um mundo digital-first. Aprenda a construir um 
blueprint para o futuro digital da sua própria organização.

Painel CIO - Adotar um mindset digital-first:
Convidámos CIOs proeminentes de diferentes partes do mundo, para discutir como 
as suas organizações estão a progredir para um mindset digital-first. Entre os temas 
abordados estarão os principais desafios do mercado atual (tais como problemas na cadeia 
de abastecimento, a falta de talento e de recursos no IT), e a construção de negócios 
sustentáveis.

Histórias de sucesso:
Saiba como diversos CIO's implementaram, de forma bem sucedida, estratégias digital-first 
para atingirem os seus objetivos de negócio, incluindo:

· Infraestrutura digital-first: Alavancar os resultados comerciais;
· Workplace digital-first: Capacitar os funcionários e acelerar a colaboração;
· Segurança digital-first: Equilibrar o risco, com a agilidade necessária para o negócio.

Sustentabilidade digital-first:
Compreenda como data-driven insights podem ajudar a sua organização no percurso para 
a neutralidade de carbono.

O CIO digital-first:
Descubra, junto dos líderes tecnológicos da Cisco e da Microsoft, a importância do 
investimento em use cases digitais. 

Se pretende compreender as dinâmicas deste mercado em mudança e juntar-se a CIOs 
digital-first para transformar a sua empresa, não pode perder este CIO Summit exclusivo.

Descubra mais e registe-se já, para garantir o seu lugar, em
www.logicalis.com/CIOSummit
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