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Uma agenda focada
em suas prioridades
Em 2017 a nossa estrutura de vertentes foi desenvolvida através de
um cenário de prioridades estratégicas e táticas interligadas através
dos temas: liderança, tecnologia e estratégia de negócios.

Tecnologia e
informação

Onde focar para reduzir o
déficit técnico e acelerar
a TI?

Como os CIOs de destaque estão
obtendo sucesso nas plataformas
digitais?

Transforme o Core da
Tecnologia

Projete a Plataforma Digital

Descubra iniciativas e investimentos
importantes que você pode fazer
ao longo dos próximos 18 a 24
meses para criar um core digital
pronto para o futuro.
Tópicos abordados:
• Melhores Práticas para a Otimização
de Custos de I&O
• Criando a Infraestrutura Digital
Resistente a Futuras Mudanças
• Concebido para Parar de Funcionar:
Por que os Aplicativos do Século XXI
não vão Durar por Muito Tempo
• Procurando Iniciar a Transformação
Digital? Comece com uma Estratégia
de Aplicação em Camadas
• Terceirização 2.0 – A Próxima
Evolução: Como Evitar as Armadilhas
Comuns do Outsourcing Anterior

3 modos de inscrição
Web: gartner.com/br/symposium

Explore uma diversidade de casos
práticos, do desenvolvimento de
plataformas para integração de
ecossistemas até eventos acionados
por aplicativos, para ajudá-lo a entregar
resultados sólidos nos próximos 36 meses.
Tópicos abordados:
• Como construir sua Plataforma Digital
para Otimização e Transformação dos
Negócios
• De APIs a Plataformas Digitais: As
lições de Economia da APIs para a
construção de um Ecossistema
• Exemplos Reais de Plataformas Digitais
• Construindo um Mundo Digital para um
Futuro Digital
• Colocando Dados e Analytics no
Centro de sua Plataforma Digital
• Situação do Monitoramento e do
Analytics de Segurança para 2017
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Liderança

Como acelerar o seu próprio
sucesso em um mundo digital?
Desenvolva a Liderança
Desenvolva competências, aprimore
as suas habilidades e maximize
a efetividade à medida que você
se aprofunda nos princípios e
práticas importantes de CIOs de alto
desempenho.

Tópicos abordados:
• Seis Passos para Mudar a
Liderança – o Modelo de Fuga
• Foco no Envolvimento, Valor
e Resultados para Eliminar as
Fronteiras entre os Negócios e a TI
• Otimize os Resultados de Negócios
por meio de Aplicações e Gestão de
valor de Produto
• Você é um CIO Master?
• Como os CIOs Desenvolvem a
Confiança para Aumentar o Valor
dos Resultados e da Colaboração
da Equipe
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Como extrair e desenvolver
o principal talento digital
quando a demanda é alta e
as habilidades certas são
escassas?
Crie uma Organização Dinâmica
Descubra como criar a cultura,
a estrutura e as interações que
ajudarão a sua organização a
prosperar.
Tópicos abordados:
• Nova Liderança na Era Digital:
Como Orientar os Profissionais a
se Envolverem e Colaborarem – e
Fazerem o seu Melhor
• Diversidade no Local de Trabalho:
Estilos, Atitudes e Criatividade
• Digitalizando o Trabalho:
Reestruturar, Renovar ou Reformular
o Processo?
• Corretagem na Cloud: Um Novo
Modelo Operacional de TI
• Estratégia dos Negócios Digitais: Em
Direção ao Design e à Entrega
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Estratégias de
negócio

Como você lidera a sua
organização para promover
valor e crescimento além da
eficiência operacional?
Impulsione o Crescimento dos
Negócios
Saiba como a TI pode otimizar os
custos ao possibilitar novas fontes
de receita e modelos de negócios.
Tópicos abordados:

O que você precisa saber para
se manter na vanguarda digital?
Planeje o Futuro Digital
Da Inteligência Artificial (IA) e Internet
das Coisas (IoT) ao blockchain,
saiba com nossos principais líderes
de vanguarda o que é essencial no
momento atual — e como agir nas
situações que estão por vir.
Tópicos abordados:

• Prepare-se hoje para a Próxima
Geração de Clientes

• Dez Novos Canais para Envolver
os Clientes

• Expresse os Custos em termos de
Valores de Negócios

• Os 10 Hábitos das Organizações
Centradas no Cliente na Era dos
Negócios Digitais

• Principais Desafios na Otimização de
Custos de TI e Como Superá-los
• KPIs dos Negócios Digitais: Como
Identificar e Medir o Valor

• Ética Digital: Como Acertar
• Guia do CIO para o Sucesso com as
Empresas de Plataforma

• Impulsionando o Crescimento dos
Negócios com a Transparência
Financeira da TI
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