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Uma programação focada
nas suas prioridades
Neste ano, a nossa estrutura de vertentes está baseada em um modelo de prioridades
estratégicas e táticas que se sobrepõe e se integra, abordando liderança, estratégia de
negócios, tecnologia e informação.

LIDERANÇA
Domínio da liderança

Crie uma organização dinâmica

Com disrupturas e mudanças ocorrendo a todo momento, é
hora de uma nova forma de liderar, ousada e criativa. Essa
vertente, desenvolvida especificamente para orientar sua
jornada de liderança, o ajudará a:

As pessoas desempenham um papel fundamental para o
sucesso das empresas digitais. Esta vertente oferece novas
formas de utilizar o potencial humano. Aprenda a:

• Fortalecer sua eficácia profissional

• Simplificar a colaboração transversal

• Aumentar a sua influência

• Coordenar o acesso e o uso de informações em toda a

• Desenvolver seu espírito empreendedor

organização

Prioridades abordadas nesta vertente
Desenvolver estratégias e criar um plano estratégico

Prioridades abordadas nesta vertente
Melhorar as habilidades e competências de TI em toda a empresa

Liderar a mudança cultural e a transformação da TI

Renovar o modelo organizacional de TI

Fortalecer relações empresariais

Transformar a aquisição de tecnologia para dar suporte à inovação

Estabelecer, dominar e desenvolver a função do CIO

empresarial

• Adquirir e desenvolver o talento em TI

EM BREVE:
Jornadas do CIO
recomendadas com
foco nos tópicos
mais relevantes
para você.
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TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
Transforme o core da tecnologia

Arquitetar a plataforma digital

Conforme o valor legado da TI diminui e a dívida técnica
aumenta, é necessário desenvolver rapidamente os recursos
centrais que darão suporte às metas da sua organização.
Descubra formas rápidas de inovar para:

Estão surgindo possibilidades interessantes para atender as

• Equilibrar o legado e o digital

demandas dos negócios digitais. Faça uma análise técnica
detalhada da arquitetura empresarial e de soluções, bem como
das plataformas de integração, explorando estratégias críticas
para aplicativos, informação, segurança e outras áreas.

• Otimizar custos e benefícios
• Fornecer um ecossistema de TI robusto e confiável

Prioridades abordadas nesta vertente
Definir e gerenciar serviços estratégicos de TI

Prioridades abordadas nesta vertente
Alinhar os investimentos em TI, Internet das Coisas e

Segurança na Cloud e de tecnologias emergentes
Estratégias móveis e de endpoints

tecnologia operacional
Modernizar o analytics e o business intelligence
Melhorar e reinventar processos de negócios

A otimização de
custos em 2016 não
é uma atividade
somente para a TI.
É um teste de
esforço para os
negócios digitais.
Fonte: Gartner
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ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS
Promova o desempenho dos negócios

Planeje o Futuro Digital

O crescimento transformador exige que você vá além da
eficiência operacional. Descubra como planejar e executar
uma estratégia de sucesso para:

Uma estratégia digital focada no futuro é fundamental para

• Aumentar a agilidade nos negócios

próxima década e como elas podem ajudar você a obter

• Melhorar a responsividade ao mercado

benefícios de longo prazo nos negócios.*

• Proporcionar ótimas experiências aos clientes

Prioridades abordadas nesta vertente
Gerenciar a otimização dos custos de TI
Desenvolver um processo e uma cultura de

gerenciar a disrupção e explorar oportunidades. Explore as
tecnologias, a economia e a demografia que surgirão na

As prioridades abordadas nesta vertente
Criar um processo de planejamento a longo prazo
Planejar para o que virá depois dos negócios digitais
Previsões tecnológicas e tendências futuras

inovação sustentável
Influenciar a mudança estratégica nos negócios
Melhorar e comunicar o desempenho e a medição

** Esta vertente apresenta os destaques da pesquisa Maverick
progressiva do Gartner e do Signature Series.

do Business Value de TI

Insights exclusivos sobre a indústria:
Entenda todo o impacto dos negócios digitais na sua
indústria por meio de pesquisas dirigidas, workshops
intermediados por analistas, interação com pares e
liderança de opinião apresentada por renomados palestrantes convidados. Nossas sessões com foco na indústria
serão realizadas na segunda-feira, abordando os temas
governo, finanças e varejo.

3 modos de inscrição
Web: gartner.com/br/symposium Email: brasil.inscricoes@gartner.com Telefone: (11) 5632-3109 / 0800-774-1440
© 2016 Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Gartner e ITxpo são marcas registradas do
Gartner, Inc. ou suas afiliadas. Para obter mais informações, escreva para info@gartner.com ou acesse gartner.com.

