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Uma das maiores referências
em Transformação Digital do País

“

“Contratamos

CONSULTAR DISPONIBILIDADE

Andrea para
palestrar sobre
Transformação
Digital no Family

Andrea Iorio acredita que o coração

Italiano radicado no Brasil,

universidade Johns Hopkins,

da Transformação Digital está no

hoje é uma das maiores

em Washington (EUA) e

ser humano, em sua própria

referências nacionais em

ministra aulas no MBA da

transformação individual.

Transformação Digital,

Fundação Dom Cabral.

Liderança e Inovação no país.
É autor dos livros

Por isso, ele compartilha reflexões e
provocações sobre negócios na interseção

Tem mais de 10 anos de

“6 Competências para a

de tecnologia, filosofia e neurociência de

experiência em multinacionais

Transformação Digital” e

forma única com seus milhares de

de tecnologia: foi Diretor do

“O Futuro não é mais

seguidores no LinkedIn, no seu podcast

Tinder na América Latina e

como Antigamente”;

Metanoia Lab - que está no top 100 mais

Chief Digital Officer da L’Oréal.

ambos alcançaram o Nº1

ouvidos de Negócio no Brasil - e em suas
centenas palestras por ano, fomentando o
desenvolvimento de profissionais e
negócios de diversos setores e tamanhos.

É graduado em economia
pela Universidade Bocconi, em
Milão (Itália), tem mestrado em
relações internacionais pela

entre os Mais Vendidos na
Amazon na área de Gestão
de Pessoas e Liderança.

Fórum, do
Bradesco Private e,
desde o sucesso
daquele dia,
Andrea marca
presença frequente
em convenções do
Bradesco, nos
fazendo refletir
sobre o lado
humano da
digitalização nos
negócios.”
Augusto Miranda
Global Head
Bradesco Private
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Competencias da

02
Mindset Inovador

Transformação Digital
Transformação Digital não é um

A transformação digital

assunto apenas de Tecnologia.

iniciou com um imperativo:

É, principalmente, de pessoas.

a mudança de mindset.

A tecnologia é um meio, não é o fim.

Isso tem impactado a forma de

É a ferramenta através da qual

resolver problemas e de agregar

transformamos nosso negócio com

valor aos produtos e processos.

novas competências profissionais.

A questão é: não consegue se

Justamente por isso, Andrea amplia

resolver problemas com fórmulas

a visão das competências humanas

antigas; é preciso inovar e se

da era digital:

permitir à adaptação dos
processos e fluxos de trabalho.
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Flexibilidade Cognitiva;
Atitude Maker;

A palestra amplia caminhos para

Especialista em Comportamento Humano;

que o participante seja agente da

Pensamento Critico;

mudança e realize a transição

Altruísmo Digital;
Foco no Resultado.

para o mindset de inovação.

03
Os Novos Traços do

Líder em um Mundo
Imprevisível e Digital
O estilo de liderança que nos
trouxe até aqui, não é o que
nos levará para frente.
Fato: o mundo mudou, e, o futuro
está vindo mais rápido do que
você imagina – e já incorporando
as mudanças necessárias no
[pensar + saber + fazer] para nos
tornarmos um líder digital-first
que sua empresa precisa.

04Outros temas:
Client-Centricity, Digital Mindset
Soft Skills, Vendas 4.0, Marketing

TODAS AS SUAS PALESTRAS SÃO
CUSTOMIZADAS SOB BRIEFING DO CLIENTE.

Digital e Inteligência Emocional

Em seu último lançamento,
discorre sobre uma nova
realidade que se desenha no
mundo e o autor, Andrea Iorio,
entendo-a como um bom viés
para compreender a
importância de um novo estilo
de liderança em momentos
caóticos, imagina o surgimento
de um novo tipo de lider.
Afinal, no cenário contemporâneo,
de tantos desafios, é urgente um
líder que não cede sob pressão,
mas se adapta a ela e transformase sem, jamais, adotar uma forma
central – ou um dogma.
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Nesse mar de incertezas, apenas
uma coisa é certa: o futuro não é
mais como antigamente.

CLIQUE PARA VER NA AMAZON.COM

PUBLICAÇÕES

Seus livros publicados
foram Nº1 entre Os Mais
Vendidos na Amazon
nas áreas de Gestão de
Pessoas e Liderança.

CLIENTES

Alguns clientes atendidos:

“

"Na nossa trilha de desenvolvimento da liderança de 2020, trouxemos o Andrea para

palestrar sobre os 3 pilares do líder em um mundo imprevisível e digital. Com a participa-

ção de várias referências no âmbito de desenvolvimento, ao lado de Luiza Helena Trajano

e Bernardinho, Andrea disputou uma das palestras mais bem quistas pelo nosso público.”
Mariana Basilio | Learning & Dev. Coca-Cola

“

“O tema ‘Transformação Digital’ que o Andrea apresentou no nosso evento RD On The
Road edição Rio de Janeiro, para mais de 900 pessoas, casou perfeitamente com a
proposta do storytelling de conteúdo. Além de ser uma palestra muito inteligente, o
conhecimento e a desenvoltura dele fez toda diferença na apresentação. Deu match!”
Denis Braguini | RD Summit

“
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“Com a palestra sobre Novos Traços do Profissional do Futuro, Andrea promoveu insights
e reflexões valiosos para o time de liderança de RH da Bayer, aterrisando com ferramentas
impulsionadoras para uma transformação dos times de forma muito prática. Inspirador!"
Nathalia Nakano | Director of HR Op. Bayer

CONTATO

“

“Convidei Andrea para falar com meus executivos
sobre como fomentar Relações de Confiança em
times trabalhando de home office no pós-crise.
Foi um sucesso! Ele nos fez refletir com uma palestra
inspiradora e provocadora ao mesmo tempo.“

Contato Comercial

Belmar da Costa
CFO Globo
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palestras@dmtpalestras.com.br

ANDREA IORIO

www.dmtpalestras.com.br

