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Profissionais de TI, incluindo:
•	 CIOs,	Superintendentes	de	TI,	Diretores
•	 Gerentes	de	Tecnologia	e	Negócios
•	 Líderes	de	Desenvolvimento	de	Aplicativos
•	 Líderes	de	Integração	de	Aplicativos
•	 Arquitetos	de	Aplicativos	e	Arquitetos	Corporativos
•	 Gerentes	de	Portfólio	de	Aplicativos
•	 Gerentes	de	Web Services	e	Web Infrastructure	
•	 Líderes	de	Decisão	de	Aplicativos	de	Negócios	
•	 Gerentes	de	Projeto	e	Consultores	envolvidos		
	 na	Implementação	de	Cloud,	SOA	e	Aplicativos
•	 Líderes	de	TI	envolvidos	nas	Estratégias		
	 de	Cloud,	SOA	e	Aplicativos
•	 Executivos	responsáveis	por	Estratégias	Móveis		
	 e	de	Redes	Sociais

Quem deverá
participar

Forças	perturbadoras	estão	aumentando	e	afetando	todos	os	aspectos	da	sua	estratégia	de	TI,	incluindo	
Cloud,	Mobilidade,	Mídia	Social	e	Informação.	Constantemente,	estão	sendo	feitas	escolhas	decisivas	quanto	
a	Aplicativos	que	irão	decidir	o	futuro	da	sua	organização.	Este	ano,	decisões	importantes	relativas	a	Cloud,	
Desenvolvimento	de	Aplicativos	(especialmente	suporte	p/	Aplicativos	Móveis),	Integração	de	Aplicativos	e	
Web	precisam	ser	tomadas	para	aumentar	o	potencial	de	sucesso	da	sua	organização.	

A	Conferência	2013	vai	direto	ao	âmago	dos	desafios	com	os	quais	você	se	depara	diariamente,	visando	
suas	preocupações	do	“mundo	real”	e	proporcionando	insights	relevantes	para	ajudá-lo	a	ter	muito	mais	
sucesso	em	seus	desafios	específicos	relacionados	a	Aplicativos.	A	agenda	da	conferência	está	dividida		
em	3	vertentes:

Vertente	A:	Estratégias	e	Desenvolvimento	de	Aplicativos
Vertente	B:	Integração	e	Arquitetura	de	Aplicativos
Vertente	C:	Inovação	com	Aplicativos	Cloud,	Móveis	e	Big Data

Junte-se	a	nossa	equipe	de	analistas	internacionais	por	dois	dias	de	completa	imersão,	aprendizado		
e	networking	com	seus	colegas.	

Atenciosamente,

Gene Phifer
VP de Pesquisas
Chairman da Conferência

Mobilidade e Redes Sociais – Infraestrutura e Cloud – Aplicativos – Processos de Negócio
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Mobilidade e Redes Sociais – Infraestrutura e Cloud – Aplicativos – Processos de Negócio

Vertentes
Estratégias e Desenvolvimento de Aplicativos
Estratégias	e	desenvolvimento	de	Aplicativos	estão	entrando	numa	metamorfose.	Tecnologias	tais	como	Móvel	e	Cloud,	
métodos	ágeis	e	a	real	necessidade	de	mudança	nos	negócios	estão	levando	os	Líderes	de	TI	a	repensar	suas	abordagens	para	
o	desenvolvimento	de	métodos	e	estratégias	de	investimento.	Os	Desenvolvedores	de	Aplicativos	precisam	considerar	todas		
as	opções	referentes	a	métodos,	ferramentas	e	arquitetura	e	desenvolver	uma	estratégia	clara	e	viável	que	equilibre	inovação		
e	otimização	de	custos	e	continuidade	do	legado.

Integração e Arquitetura de Aplicativos
No	mundo	da	TI	de	hoje,	a	Arquitetura	e	a	Integração	de	Aplicativos	estão	cada	vez	mais	sobrepondo	os	domínios.	Seus	novos	
e	mais	significativos	Projetos	abordarão	fundamentalmente	a	integração	de	Aplicativos	múltiplos	e	heterogêneos	que	pertencem	
a	diferentes	partes	da	organização	ou	até	mesmo	a	diferentes	organizações.	Aplicativos	clássicos	on-premises	estão	sendo	
cada	vez	mais	complementados	por	SaaS,	Aplicativos	Móveis,	Redes	Sociais,	Web	APIs	e	Sistemas	Multi-Empresas.		
Ao	construir	e	manter	esses	Aplicativos	multi-tecnologia,	orientados	a	serviços,	os	Líderes	de	TI	se	depararão	com	novos		
e	formidáveis	desafios	técnicos	e	de	governança.	Escolher	a	abordagem	certa	requer	uma	perspicácia	considerável.

Inovação com Aplicativos Cloud, Móveis e Big	Data
Cloud	e	Mobile	Computing,	juntamente	com	Big	Data,	não	estão	somente	redefinindo	as	estratégias	de	TI,	mas	também	
transformando	as	indústrias.	Como	essas	tecnologias	e	as	mudanças	sociais	e	culturais	delas	resultantes	podem	impactar		
sua	infraestrutura,	seu	pessoal,	orçamentos	e	estratégias	para	a	Inovação?

Esta conferência tem como foco as preocupações do mundo real, fornecendo insights relevantes para ajudá-lo a ter mais 
sucesso em seu ambiente específico. A agenda da conferência se divide em três vertentes principais, incluindo Sessões 
lideradas pelo Gartner, estudos de casos de usuários finais e mesas redondas, todos desenvolvidos para trazer a você uma 
informação relevante e tática assim como inovadoras perspectivas estratégicas que promovem o crescimento e o êxito futuro:

Cloud, Web, Mobilidade & redes Sociais
Dê Vitalidade a sua Estratégia de Aplicativos
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DIA 1 - TErçA-fEIrA, 13 DE AGoSTo
8:00	-	18:30 Registro

8:30	-	9:15 Fast	Forward:	Soluções em 60 Segundos ou Menos

9:15	-	9:30 K1A: Boas-vindas e Introdução -	Gene	Phifer

9:30	-	10:15 K1B: Palestra-chave de Abertura: Cloud, Mobilidade, Mídia Social e Informação: Conduzindo a Inovação -	Gene	Phifer

10:15	-	10:45	Networking	Break

10:20	-	10:40 TH1:	Technology	Theater

10:25	-	11:55 Workshop:	Avaliando a Maturidade de Aplicativos com o Gartner´s	ITScore	-	Luis	Mangi*

Track	A:		
Estratégias e Desenvolvimento de 
Aplicativos

Track	B:	
Integração e Arquitetura  
de Aplicativos

Track	C:		
Cloud, Mobilidade  
e Big	Data 

10:45	-	11:15	A1: To	The	Point:		
Integração de Serviços Cloud: Possibilitando 
o Trabalho Conjunto de SaaS e Aplicativos 
On-Premises 
Benoit	Lheureux

B1: To	The	Point:		
Integração de Aplicativos e Dados: 
Convergência para Criar Um Valor Máximo 
Jess	Thompson

C1: To	The	Point:		
Transformando a Inovação Móvel  
em Valor do Negócio		
Van	Baker

11:15	-	11:30	Break

11:30	-	12:30 Sessões dos Patrocinadores

11:30	-	12:30 Mesas-redondas Patrocinadas*

12:30	-	14:00 Solution	Showcase	e Almoço

12:40	-	13:00 TH2: Quadrante Mágico: Plataformas de Desenvolvimento de Aplicativos Móveis	-	Van	Baker

13:10	-	13:30 TH3: Technology	Theater

13:40	-	14:00 TH4: Quadrante Mágico para Suites de Integração de Aplicativos On-Premises	-	Benoit	Lheureux

14:00	-	15:00	A2: Desenvolvimento de Aplicativos  
na Era Nexus 
Ian	Finley

B2: Aplicativos até 2020 
Ross	Altman

C2: A Web: Tecnologias Essenciais  
para o Nexus	
Gene	Phifer

14:00	-	15:00 AA1: Pergunte ao Analista: Mobilidade Obrigatória -	David	Mitchel	Smith

14:00	-	15:00 AA2: Pergunte ao Analista: Você Escolheu Cloud – E Agora, Como Você pode Integrá-la e Gerenciá-la?	-	Jess	Thompson

15:00	-	15:15 Break

15:15	-	16:15 Sessões dos Patrocinadores

15:15	-	16:15 Mesas-redondas Patrocinadas*

16:15	-	16:30 Break

16:25	-	17:55 Workshop: Melhores Práticas em Aplicativos, Ecommerce, Cloud, Mobilidade e Integração de Dados -	Benoit	Lheureux	

16:30	-	17:30	A3: A Governança de Aplicações se Une 
a Governança da Informação: Unindo as 
Necessidades de TI e do Negócio para 
Diversas Unidades da Empresa 
Luis	Mangi

B3: Tornando Real-Time	Enterprise Real: 
Abordagens Práticas para Implementação 
Jess	Thompson

C3: O Cenário Móvel – Maior Complexidade  
e Mais Oportunidades	
Van	Baker

16:30	-	17:30 AA3: Pergunte ao Analista: Renaissance	Programmer: O Dinâmico Papel do Desenvolvedor de Aplicativos	-	Ian	Finley

16:30	-	16:50 TH5: Quadrante Mágico:	Governança de Application	Services	-	Ross	Altman

17:10	-	17:30 TH6: Quadrante Mágico:	Portais Horizontais	-	Gene	Phifer

17:30	-	18:00 Networking	Break	

17:35	-	17:55 TH7: Quadrante Mágico para Plataformas de Aplicativos On-Premises	-	Ross	Altman

18:00	-	18:45 K2: Keynote: Palestra-chave de Convidado Gartner -	a	ser	definido

18:45	-	20:00 Solution	Showcase	Reception

19:00	-	19:20 TH8: Technology	Theater

*Assentos	limitados	para	usuários	finais,	pré-inscrição	é	necessária.

Agenda	sujeita	à	alteração	sem	aviso	prévio.

AGENDA
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DIA 2 - quArTA-fEIrA, 14 DE AGoSTo
8:30	-	19:00 Registro

Track	A:		
Estratégias e Desenvolvimento de 
Aplicativos

Track	B:	
Integração e Arquitetura  
de Aplicativos

Track	C:		
Cloud, Mobilidade e Big	Data 

9:00	-	9:30	A4: To	The	Point:  
Melhores Práticas em Estratégias de 
Aplicativos – Implementar Pace-Layering		
Luis	Mangi

B4: To	the	Point:		
Passando do Three-Tier para Aplicativos 
Multi-Dimensionais  
Ross	Altman

C4: To	The	Point:		
Você Sabe que se Trata de Big	Data Quando… 
Gene	Phifer

9:30	-	10:00 Networking	Break

9:35	-	9:55 TH10: Quadrante Mágico: Governança de	Application	Services	-	Ross	Altman

10:00	-	11:00 A5: Com o Que Se Parece  
uma Organização Verdadeiramente Ágil?	
Ian	Finley

B5: Conforme seus Aplicativos Florescem,  
Não Deixe sua Integração Murchar! 
Benoit	Lheureux

C5: O Cenário de Cloud	Computing: 
Negócios, Tecnologia e Pessoas  
Tremendo na Base	
David	Mitchel	Smith

10:00	-	11:00 AA4: Pergunte ao Analista: SOA e Arquitetura de Aplicativos -	Ross	Altman

10:00	-	11:00 AA5: Pergunte ao Analista: Mobilidade, Web e Cloud	Trabalhando Juntos -	Gene	Phifer

10:00	-	10:20 TH11: Quadrante Mágico: Plataformas de Desenvolvimento de Aplicativos Móveis	-	Van	Baker

11:00	-	11:15 Break

11:15	-	12:15 Sessões dos Patrocinadores

12:15	-	13:45 Solution	Showcase	e Almoço

12:20	-	12:40 TH12: Quadrante Mágico para Plataformas de Aplicativos	On-Premises	-	Ross	Altman	

12:50	-	13:40 TH13: Sessões dos Patrocinadores

13:45	-	14:15 Sessões dos Patrocinadores Gold	

14:15	-	14:30 Break

14:30	-	15:30 Estudo de Caso com Convidado Especial

14:30	-	15:30 AA6: Pergunte ao Analista: Melhores Práticas no Desenvolvimento Agile	-	Ian	Finley

14:40	-	15:00 TH16: Quadrante Mágico para Suites de Integração de Aplicativos On-Premises	-	Benoit	Lheureux

15:10	-	15:30 TH17: Quadrante Mágico: Portais Horizontais	-	Gene	Phifer

15:30	-	15:45 Break

15:45	-	17:00 Workshop:	Melhores Práticas para Adotar	Cloud	Services -	David	Mitchel	Smith

15:45	-	16:45 A7: A Complexidade está Matando Seus 
Grandes Aplicativos: Aja Imediatamente  
para Salvá-los 
Ian	Finley

B7: Governança de SOA: Gerenciando APIs, 
Serviços e Aplicativos Compostos	
Ross	Altman

C7: Desenvolvendo, Testando e Fornecendo 
Aplicativos Móveis Convincentes	
Van	Baker

15:45	-	16:45 AA7: Pergunte ao Analista: Mobilidade, Mídia Social e Análises para Sites de Clientes	-	Gene	Phifer

16:45	-	17:15 Networking	Break

16:50	-	17:10 TH18: Sessões dos Patrocinadores

17:15	-	17:45 A8: Principais Conclusões sobre Estratégias  
e Desenvolvimento de Aplicativos  
Ross	Altman

B8: Principais Conclusões tiradas da Sessão: 
Sua Jornada pela Virtualização e	Cloud
Jess	Thompson

C8:	Principais Conclusões para		
Cloud,	Mobilidade e	Big	Data		
David	Mitchel	Smith

17:45	-	18:00 Break

18:00	-	18:45 K3: Painel dos Analistas do Gartner: Inovação com Mobilidade, Cloud	&	Big	Data	
Gene	Phifer	(Moderador),	Ross	Altman,	David	Mitchel	Smith,	Ian	Finley,	Luis	Mangi

AGENDA

Agenda	sujeita	à	alteração	sem	aviso	prévio.

Pergunte ao analista:	Sessões	interativas	com	os	analistas	Gartner.
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DESCrIção DAS SESSõES

kEyNOTES

K1A. Palestras de Abertura

K1B. Cloud, Mobilidade, Mídia Social  
e Informação: Conduzindo a Inovação 

Juntamente com o hype da Indústria de TI sobre 
Cloud, Mobilidade, Mídia Social e Informação, existem 
muitas dúvidas sobre como essas forças podem criar 
valor ao negócio. O Gartner define tais itens como  
o Nexus das Forças que vão moldar o Futuro da TI.  
O real valor dessas forças não virá do uso dessas 
tecnologias em silos, mas sim do valor do negócio 
adquirido da integração e interação entre elas. Iremos 
analisar como tais forças trabalharão em conjunto 
para trazer inovação ao processo de negócios e como 
você poderá verificar um valor muito maior do negócio 
a partir do Nexus das Forças. 

Questões-chave

O que vem a ser Nexus das Forças?

Como o Nexus das Forças vai moldar o Futuro da TI?

Como pode a TI criar Valor a partir da Inovação? 

K2. Palestras dos Convidados / Gartner 

A definir.

K3. Painel dos Analistas do Gartner: 
Inovação com Mobilidade, Cloud & Big Data

Após dois dias repletos de apresentações, a Equipe  
de Analistas do Gartner fará um resumo de suas 
principais recomendações sobre o que você deverá 
fazer assim que voltar ao escritório. 

 TRACK A: 
ESTRATéGIAS  
E DESENVOlVIMENTO  
DE APlICATIVOS

A1. To The Point: Integração de Serviços 
Cloud: Possibilitando o Trabalho Conjunto  
de SaaS e Aplicativos On-Premises 

A integração de Aplicativos em pacote e customizados 
com SaaS e Web APIs dos Parceiros é o mais novo 
desafio para os Centros de Competência de 
Integração. Para tratar com sucesso a integração de 
Cloud Services é necessário repensar as atuais 
metodologias e modelos de governança. Mas também 
entendendo se, como e quando opções emergentes, 
tais como integração de PaaS, podem ser alternativas 
mais adequadas às suas abordagens estabelecidas. 

Questões-chave

Como a integração de Cloud Services irá impactar  
as metodologias ICCs estabelecidas, as definições 
organizacionais e os modelos de governança?

Como a integração de PaaS vai possibilitar CSI?

Que combinação de iPaaS, middleware de integração 
tradicional e outsourcing services irão suportar melhor  
o desafio de CSI? 

A2. Desenvolvimento de Aplicativos  
na Era Nexus

A convergência da Mobilidade, Mídia Social, Cloud  
e Big Data Computing requer que os Líderes de DA 
façam uma reformulação em suas organizações, 
processos e tecnologias. Esta Sessão analisa como  
o Pace-Layered Application StrategyTM e outras 
inovações podem explorar essas forças e levar  
a organização ao sucesso. 

Questões-chave

Como essas forças convergentes estão mudando  
a missão DA?

Como os Líderes de DA devem explorar essas forças  
para atender suas empresas?

O que os Líderes de DA devem fazer para posicionar  
suas organizações para entrarem nessa nova era?

A3. A Governança de Aplicações se Une  
a Governança da Informação: Unindo  
as Necessidade de TI e do Negócio para 
Diversas Unidades da Empresa 

Hoje, a Governança de tudo é um tema em alta.  
Como resultado, há muitos esforços de governança 
trabalhando sobrepostos, e por vezes, atravessam  
os propósitos. Unir os esforços de governança – 
especialmente quando se trata de áreas de 
desenvolvimento de aplicativos e como esses 
aplicativos utilizam e compartilham a informação 
– governança da informação – trará a ambas uma 
melhor chance de sucesso na geração de benefícios 
para a empresa. 

Questões-chave

Quem está liderando a governança de aplicativos e a 
governança da informação e como esses grupos podem 
trabalhar juntos?

Como a união da governança da informação ao 
desenvolvimento de aplicativos pode trazer novos  
e poderosos parceiros de negócios?

Que passos você deve tomar para conduzir esses 
importantes programas de governança em sua empresa? 

A4. To The Point: Melhores Práticas em 
Estratégias de Aplicativos – Implementar 
Pace-Layering

Há diversas maneiras pelas quais uma organização de 
serviços e suporte pode medir seu sucesso. Mas, você 
está gastando tempo demais com métricas que não se 
alinham às metas específicas do seu negócio?  
O alinhamento adequado de métricas para metas, 
juntamente com uma abordagem equilibrada para 
essas métricas, pode garantir que você esteja medindo 
o valor da TI numa escala multi-dimensional ao invés 
de produzir relatórios padronizados sobre 

produtividade. Métricas apropriadas, juntamente com 
dashboards direcionados, demonstram o valor da TI  
e sua relação com o negócio. 

Questões-chave

Como I&O pode focar o uso de métricas certas? 

Como I&O pode mostrar o valor dos serviços fornecidos 
através de métricas?

Como I&O pode utilizar dashboards para demonstrar 
adequadamente métricas baseadas em valor?

A5. Com o Que Se Parece uma Organização 
Verdadeiramente Ágil? 

Tornar-se uma organização ágil world class é mais do 
que apenas adotar Scrum, é remover os silos, usando 
apenas governança e arquitetura suficientes, e mudar 
a cultural fundamental. Na medida em que ser ágil for 
se tornando uma condição normal, as organizações 
ágeis vão superar aquelas que não o são. 

Questões-chave

Quais são as características de uma organização ágil 
world class e como você sabe se as tem? 

Como você pode vencer a resistência cultural e as 
questões de aplicativos e processos legados?

Como você pode desenvolver seus rodmaps estratégicos 
para empresas ágeis e como será sua execução  
sobre eles? 

A6. Estudo de Caso

A7. A Complexidade está Matando Seus 
Grandes Aplicativos: Aja Imediatamente 
para Salvá-los

Todos os anos, mais funcionalidade e integração são 
adicionadas aos seus principais Aplicativos. Quanto 
mais a complexidade de aplicativos aumenta, mais  
o custo da mudança e o custo dos testes aumentam 
exponencialmente. Eventualmente, os Aplicativos 
morrem porque sua complexidade se torna 
incontrolável. Veja como evitar isso.

Questões-chave

Quais são as principais causas da complexidade  
de Aplicativos e como ela pode ser medida?

Como novos Aplicativos podem ser desenvolvidos  
de modo a evitar a praga da complexidade?

Como pode ser reduzida a complexidade  
de Aplicativos existentes?

A8. Principais Conclusões sobre Estratégias 
e Desenvolvimento de Aplicativos

Os Desenvolvedores de Aplicativos devem mudar seus 
métodos, ferramentas e arquitetura, visando o melhor 
custo efetivo para o desenvolvimento de Aplicativos. 
Esta Sessão mostra as conclusões mais importantes 
sobre Estratégias e Desenvolvimento de Aplicativos, 
resumindo as análises, conselhos e principais 
recomendações dessas apresentações. 
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B1. To The Point: Integração de Aplicativos  
e Dados: Convergência para Criar  
Um Valor Máximo

Existe um abismo entre a integração de aplicativos  
e a integração de dados. Esses domínios não se 
cruzam sem o esforço consciente por parte da 
Gerência de TI, mas há uma grande sinergia tanto  
do ponto de vista tecnológico como prático.  
As organizações devem associar essas atividades  
e integrar as tecnologias para reduzir custos  
e aumentar a agilidade dos negócios. 

Questões-chave

O que vem a ser integração de aplicativos e integração  
de dados? Como elas se sobrepõem e diferem?

Como e porque essas disciplinas convergem?

O que as organizações podem fazer para se alinhar  
a essa tendência de convergência? 

B2. Aplicativos até 2020

Esta Sessão cobre as questões relativas a Arquitetura 
de Aplicativos que as Organizações de TI abordarão  
até o final desta década. 

Questões-chave

Quais são as novas capacidades a serem suportadas por 
uma Estratégia de Aplicativos nos próximos sete anos?

Como uma Arquitetura de Aplicativos pode ser resultante 
de uma Estratégia de Negócios para garantir que os 
Aplicativos conduzam o valor do negócio?

Como pode uma abordagem de Arquitetura de Aplicativos 
ser segmentada (ex.: Pace-Layered) de modo a fornecer 
uma gama de opções que ofereça tanto estabilidade 
como agilidade conforme necessário?

B3. Tornando Real-Time Enterprise Real: 
Abordagens Práticas para Implementação

Nos anos 90, os visionários anunciaram o Real-Time 
Enterprise (RTE), mas as empresas puderam constatar 
só alguns dos benefícios esperados. Esta Sessão 
explora os acertos e as falhas e como o Nexus das 
Forças – Cloud, Informação, Mobilidade e Mídia Social 
– tem revisto o conceito de RTE. 

Questões-chave

Qual é o impacto das análises, processamento de eventos 
e gestão de decisões sobre a velocidade e inteligências 
dos negócios?

Como as empresas pragmáticas alavancam as inovações 
em BPM, Regras, Cloud, Mídia Social e Mobile 
Computing? 

Quais tecnologias permitirão a plataforma de processos 
de negócios multi-empresa? 

B4. To The Point: Passando do Three-Tier 
para Aplicativos Multi-Dimensionais

 TRACK B: 
INTEGRAçãO  
E ARQUITETURA  
DE APlICATIVOS

Por mais de uma década, a noção de Arquitetura 
Three-Tier tem sido popular, mas a explosão de 
aplicativos que devem integrar milhares de dispositivos 
de usuários, fontes de dados e aplicativos exigem uma 
nova abordagem multi-dimensional para o projeto  
de Aplicativos. 

Questões-chave

Agile e outras técnicas desenvolvimento interativas irão 
tornar a Arquitetura de Aplicativos obsoleta? 

Como a Arquitetura de Aplicativos pode mudar para 
melhor acomodar o fornecimento de Aplicativos 
multi-canal?

Como a Arquitetura de Aplicativos pode lidar melhor com 
o cruzamento de Big Data e Dados do Social Computing  
e Processamento de Eventos?

B5. Conforme seus Aplicativos Florescem, 
Não Deixe sua Integração Murchar! 

SaaS, Pace-Layering, Ecommerce e Aplicativos 
Compartilhados, Multi-Empresa são apenas alguns 
exemplos de como seu Portfólio de Aplicativos está 
evoluindo e inovando. Mas, conforme seus Aplicativos 
florescem, sua integração está murchando? Ou você 
está investindo, conforme recomendamos nesta 
Sessão, na modernização de suas estratégias de 
integração e capacidades para assegurar que você 
pode efetivamente tirar proveito das inovações da TI 
tais como Cloud, Mobilidade, Mídia Social e 
Informação? 

Questões-chave

Como B2B, Cloud e Aplicativos em desenvolvimento 
afetam os principais interessados na organização de TI? 

Na medida em que seu Portfólio de Aplicativos evolui, 
como isso pode impactar as necessidades de integração 
de Aplicativos? 

Que novas estratégias de integração e abordagens 
podem ajudá-lo a ter sucesso em seu papel de TI? 

B6. Estudo de Caso

B7. Governança de SOA: Gerenciando APIs, 
Serviços e Aplicativos Compostos

Os Aplicativos já não estão mais completamente sob  
o controle de uma única Equipe de Desenvolvimento. 
Conforme SOA vai se tornando dominante, Aplicativos 
compostos tem se tornado norma e o desafio de 
integrar e gerenciar a combinação de Aplicativos 
desenvolvidos localmente com Aplicativos controlados 
por terceiros tem se tornado crítica. 

Questões-chave

Como as Equipes de Desenvolvimento de Aplicativos 
gerenciam melhor a divisão de responsabilidades entre 
construir funcionalidade para os usuários locais e 
oferecer capacidades que possam ser alavancadas  
por Aplicativos remotos que tem acesso via API? 

Que padrões arquitetônicos, tecnologias e modelos  
de governança representam as melhores práticas para 
construir e manter Aplicativos compostos baseados  
em SOA? 

B8. Principais Conclusões tiradas da Sessão: 
Sua Jornada pela Virtualização e Cloud 

Com SOA e Aplicativos compostos, a Arquitetura  
e a Integração de Aplicativos se sobrepõem cada vez 
mais. Esta Sessão aborda as principais conclusões 
apresentadas para Integração e Arquitetura, focando  
as melhores práticas para Arquitetura de Aplicativos  
e as principais recomendações para Integração. 

C1. To The Point: Transformando a Inovação 
Móvel em Valor do Negócio

Esta Sessão explora as novas oportunidades de 
negócios voltadas ao consumidor que vão surgir na 
medida em que os Aplicativos Móveis e os Websites 
evoluem para interações contextuais envolvendo 
múltiplos dispositivos, aplicativos multi-canal, novas 
experiências dos usuários, e exploram tecnologias tais 
como NFC e indoor location. 

Questões-chave

Que tecnologias móveis e tendências do mercado irão 
impactar o relacionamento com o cliente e os aplicativos 
voltados ao consumidor?

Como as empresas podem fazer uso mais eficaz  
da mobilidade para interagir com clientes?

C2. A Web: Tecnologias Essenciais para  
o Nexus

A Web 2.0 foi apenas uma parada ao longo da estrada. 
Semantic Web, HTML5, Social Computing e Cloud 
conduzem a nova era da inovação. A Web do futuro  
vai requerer uma abordagem multi-canal, multi-
dispositivo, com foco numa experiência holística do 
usuário. As Análises serão fundamentais, com Big Data 
direcionando as decisões táticas e estratégicas dos 
negócios. 

Questões-chave

Qual é o curso revolucionário da Web e como se parecerá 
a Web do futuro? 

Como você poderá se preparar e preparar sua empresa 
para a Web do futuro?

C3. O Cenário Móvel – Maior Complexidade  
e Mais Oportunidades

O cenário móvel é uma visão de alto nível das 
principais tendências e tecnologias móveis, incluindo 
dispositivos, redes, lojas de aplicativos, plataformas, 
software e serviços. Trata-se de um material essencial 
para qualquer organização que está planejando  
ou gerenciando iniciativas móveis. 

 TRACK C: 
INOVAçãO COM 
APlICATIVOS CLOuD, 
MóVEIS E BIG	DATA
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DESCrIção DAS SESSõES

Questões-chave

Quais serão as principais tecnologias móveis e wireless  
e as tendências sociais e de mercado até 2016?

Como as organizações poderão escolher e utilizar a 
tecnologia móvel, serviços e ferramentas para dar suporte 
a clientes e funcionários?

C4. To The Point: Você Sabe que se Trata de 
Big Data Quando…

Big Data é o objeto dos grandes hypes e debates,  
mas poucas organizações sabem o que significa 
exatamente ou quando lidar com ele. Esta Sessão 
aborda, em breves afirmações, as dicas para 
determinar quando seus desafios relativos a dados  
se tornam “Big”. 

Questões-chave

Quais são as características mais comuns dos ambientes 
de Big Data?

Que desafios surgem no mundo de Big Data?

Como podem as organizações planejar e atenuar  
esses desafios? 

C5. O Cenário de Cloud Computing: Negócios, 
Tecnologia e Pessoas Tremendo na Base

Cloud Computing muda a forma como as soluções  
são construídas, divulgadas, adquiridas, utilizadas, 
gerenciadas e pagas. Analisamos o futuro do Cloud 
Computing, enfatizando os principais fatores que irão 
promover ou limitar sua evolução e as possíveis 
alternativas futuras baseadas nesses fatores. 

Questões-chave

Que forças principais irão determinar como Cloud evoluirá 
durante os próximos cinco anos?

Quais os potenciais cenários que as organizações devem 
planejar?

Que ações específicas devem ser tomadas hoje para  
se preparar para tais cenários futuros? 

C6. Estudo de Caso

C7. Desenvolvendo, Testando e Fornecendo 
Aplicativos Móveis Convincentes

Aplicativos Móveis são os principais componentes de 
qualquer estratégia móvel. Mas as organizações que  
os desenvolvem se deparam com uma variedade 
impressionante de arquiteturas, ferramentas e Cloud 
Services. Esta Apresentação explora o futuro da Web, 
aplicativos híbridos e nativos, e as ferramentas e 
técnicas necessárias para desenvolvê-los, testá-los  
e mantê-los. Esta Sessão também discute as 
ferramentas, as arquiteturas dos aplicativos, a seleção 
de ferramentas, etc, e incluirá o MQ para plataformas 
móveis de desenvolvimento. 

Questões-chave

Quais serão as principais tendências na arquitetura  
e desenvolvimento de Aplicativos móveis até 2017?

Como os desenvolvedores selecionarão as ferramentas  
e as tecnologias para o desenvolvimento, monitoramento 
e testes de Aplicativos móveis? 

C8. Principais Conclusões para Cloud, 
Mobilidade e Big Data

Cloud e Mobile Computing juntamente com Big Data 
estão forçando a mudança das estratégias de TI. Esta 
Sessão aborda as principais conclusões para Cloud, 
Mobilidade e Big Data, resumindo como as formas  
que essas novas tecnologias, e as mudanças sociais  
e culturais viáveis, podem ser melhor implementadas 
dentro da sua infraestrutura, pessoal e orçamento. 

WK1. Avaliando a Maturidade de Aplicativos 
com o Gartner´s ITScore

O Gartner ITScore para organizações de Aplicativos  
é uma forma rápida e comprovada de obter uma 
avaliação objetiva e sofisticada da maturidade da sua 
organização, compará-la com as tendências da 
indústria e identificar as prioridades. Este é um 
Workshop obrigatório para todos os Líderes de 
Aplicativos interessados em aprender como aumentar 
a eficácia das suas organizações. 

Questões-chave

Como você pode analisar e agir nos resultados  
da avaliação de maturidade? 

Como você pode determinar o nível exato de competência 
da sua organização?

Onde estão as grandes oportunidades para otimização  
e eficácia? 

WK2. Melhores Práticas em Aplicativos, 
Ecommerce, Cloud, Mobilidade e Integração 
de Dados

Muitas empresas precisam modernizar suas 
abordagens quanto a integração para lidar 
suficientemente com Aplicativos e dados internos,  
B2B, Ecommerce, Cloud (SaaS) e as necessidades de 
integração móvel – ou seja, integrar justamente tudo. 
Neste Workshop, os participantes irão colaborar 
avaliando que tipo de estratégia de integração  
é necessária para suportar uma meta ambiciosa. 

Questões-chave

Qual é o impacto de Cloud, Mobilidade e B2B commerce 
sobre as necessidades dos projetos de integração?

Que papéis e competências de TI são necessários para 
suportar sua infraestrutura de TI hiper-conectada?

Que melhores práticas irão assegurar o sucesso de seus 
Projetos de Integração de Aplicativos?

WK3. Melhores Práticas para Adotar Cloud 
Services

Cloud Services podem oferecer múltiplas capacidades, 
algumas das quais necessárias em muitos Aplicativos 
que você vai construir. Como você pode selecionar  
os melhores Cloud Services para atender suas 
finalidades? Como você pode integrar melhor tais 
serviços com o código que você vai desenvolver? 

WORkShOPS

Questões-chave

Quais são as melhores práticas para avaliar e selecionar 
Cloud Services?

Quais são as melhores formas de integrar Cloud-Based 
Services com Aplicativos On-Premises?

Como você pode gerenciar as dependências que surgem 
entre as partes dos Aplicativos que você controla com 
Cloud Services, que são construídos e gerenciados  
por terceiros? 

AA1. Pergunte ao Analista: Mobilidade 
Obrigatória

Como a Mobilidade está se tornando uma exigência 
para tudo, as organizações estão se apressando para 
incorporá-la em todos os aspectos da TI. Entretanto,  
a Mobilidade deve estar integrada aos Aplicativos  
e Arquiteturas existentes – não adicionada como  
um universo paralelo e separado. As organizações 
precisam aproveitar as capacidades e os recursos 
existentes, descobrir como usar corretamente as novas 
e promissoras tecnologias e abordagens tais como 
HTML5 e lidar com a incerteza e a velocidade do 
cenário móvel voltado ao consumidor. Tudo isso 
mantendo a governança da TI, a crescente 
produtividade e utilização, e não quebrando o banco. 

AA2. Pergunte ao Analista: Você Escolheu 
Cloud – E Agora, Como Você pode Integrá-la  
e Gerenciá-la? 

Muitas vezes, as empresas que investem em Cloud  
se concentram inicialmente em questões tais como 
funcionalidade básica, segurança e disponibilidade 
– em detrimento a outras questões “secundárias” 
como integração. Nesta Sessão, focamos os tipos  
de capacidades de integração de Cloud Services – 
incluindo gestão de API e governança de SOA – 
essenciais para ter sucesso em Cloud Computing. 

Questões-chave

O que vem a ser Gestão de API e Governança de SOA  
e porque são a chave para gerenciar Aplicativos Cloud?

Como você pode gerenciar melhor a segurança quando 
da integração de Cloud, Parceiros de Negócios  
e Aplicativos e Serviços locais?

Porque os Contratos de Serviços são essenciais na 
gestão de dependências entre os componentes de um 
Aplicativo composto onde as partes desse Aplicativo  
são executadas em Cloud? 

AA3. Pergunte ao Analista: Renaissance 
Programmer: O Dinâmico Papel do 
Desenvolvedor de Aplicativos

O mundo dos desenvolvedores tem mudado. Já se 
foram os dias de desenvolvimento gradativo, extrema 
especialização, “mágica” dos gurus e (ocasionalmente) 
desprezo pelos usuários. Novas plataformas, mercados, 
tecnologias e práticas requerem uma nova classe de 

PERGUNTE AO ANAlISTA
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programadores. O Renaissance Programmer é um 
campeão do desenvolvimento interativo, um defensor 
do usuário e um tecnólogo progressista. As questões 
chaves a serem abordadas incluem: 

Questões-chave

Como o papel do Desenvolvedor tem mudado?

Que atributos o Desenvolvedor ideal deve possuir?

Como podem as organizações ajudar na adaptação dos 
Desenvolvedores?

AA4. Pergunte ao Analista: SOA e Arquitetura 
de Aplicativos

Algumas pessoas acreditam que SOA foi uma moda 
passageira e de alguma forma foi ultrapassada por 
outras abordagens para a concepção e construção de 
Aplicativos. Outros acreditam que SOA é a única 
maneira de resolver os requisitos fundamentais de 
desenvolvimento e emprego de Aplicativos durante os 
próximos dez anos. 

Questões-chave

Como conciliar SOA com a transição para RESTful APIs? 

Quais são as melhores formas para implementar SOA 
quando você tem que ampliar os Aplicativos legados? 

Como você pode implementar SOA quando não puder 
controlar todos os Aplicativos que devem ser integrados 
para criar sua solução?

AA5. Pergunte ao Analista: Mobilidade, Web  
e Cloud Trabalhando Juntos 

AD está mudando radicalmente, conforme a 
necessidade do projeto e evolução para Cloud, e a 
explosão de Aplicativos Móveis está desafiando as 
Equipes de DA das empresas. Faça perguntas ao 
Analista sobre a união da Mobilidade, Web e Cloud 
Computing. 

Questões-chave

Como os Aplicativos poderão mudar para permitir o 
acesso a partir de uma ampla gama de dispositivos de 
usuários?

O que os Arquitetos e os Desenvolvedores podem fazer 
para criar Aplicativos que rodem tanto sob On-Premises 
como sob Cloud com poucas chances ou nenhuma?

Como podem os Desenvolvedores adaptar melhor os 
Aplicativos existentes em pacote e de clientes para 
permitir o desenvolvimento de Aplicativos Web flexíveis?

AA6. Pergunte ao Analista: Melhores Práticas 
no Desenvolvimento Agile

Esta é uma excelente oportunidade de discutir as 
práticas de adoção do Desenvolvimento Agile. Com o 
Tema Entrerprise Agile, visamos o processo end-to-end 
e não apenas o projeto. Esta Sessão cobre as principais 
práticas Agile e também problemas mais amplos de 
aquisição pelos interessados, mudanças culturais e 
governança. 

Questões-chave

Como os processos de desenvolvimento de Aplicativos 
podem mudar para melhor comportar o modelo de 
Desenvolvimento Agile? 

Qual o papel dos Arquitetos de Aplicativos em um  
Projeto Agile? 

Como um Projeto de Desenvolvimento Agile lida  
com SOA?

AA7. Pergunte ao Analista: Mobilidade, Mídia 
Social e Análises para Sites de Clientes

Websites, Portais e Aplicativos Móveis voltados aos 
clientes demonstram um alto nível de expectativa  
dos usuários que é determinado pelo consumo. UX  
é importante, mas oferecer uma abordagem holística 
em todos os canais e dispositivos, ao mesmo tempo 
alavancando seu poder, é crítico. 

Questões-chave

Como você pode oferecer um excelente CX através  
de multi-canais e multi-dispositivos?

Que papel a Mídia Social desempenha no CX? 

Como você pode alavancar as Análises em todos os seus 
sites voltados ao consumidor? 

TH2. Quadrante Mágico: Plataformas de 
Desenvolvimento de Aplicativos Móveis

O desenvolvimento de Aplicativos multi-plataforma 
voltados a Android, iOS, Windows e HTML5, é um 
recurso essencial para todas as organizações de TI. 
Nesta Sessão, explicamos como o Gartner avalia  
e compara as ferramentas da plataforma de 
desenvolvimento de Aplicativos Móveis (MADPs)  
e discutimos os mais recentes Quadrante Mágico  
de MADPs. 

TH4. Quadrante Mágico para Suites de 
Integração de Aplicativos On-Premises

As empresas necessitam de funcionalidades 
sistemáticas de integração de Aplicativos que variam 
desde mensagens robustas até o suporte a Protocolos 
B2B. Este Quadrante Mágico examina os provedores 
cujos produtos oferecem recursos que atendam as 
necessidades de projetos sistemáticos de integração 
de Aplicativos A2A, B2B e Cloud-Based. 

TH5. Quadrante Mágico: Governança de 
Application Services

Recentemente, o Gartner introduziu o termo 
Governança de Application Services para se referir à 
união da funcionalidade da tecnologia de Governança 
SOA e Gestão de API, preservando assim as diferenças 
de terminologia entre ambas, considerando que esses 
aspectos serão eventualmente unificados. Selecionar 
uma solução de Governança de Application Services  
é uma tarefa desafiadora para os Líderes e Gerentes  
de TI e Application Services, com necessidades 
complexas, terminologia conflitante/confusa e muitos 
provedores a escolher. 

TEChNOLOGy	
ThEATERS

TH6. Quadrante Mágico: Portais Horizontais

Analisamos os mais recentes Quadrantes Mágicos  
para players de Portais Horizontais. 

TH7. Quadrante Mágico para Plataformas  
de Aplicativos On-Premises

Novos Aplicativos de arquitetura, compostos e 
orientados a serviços, necessitam de um complexo 
conjunto de tecnologias runtime e capacidades de 
desenvolvimento. Aqui, vamos analisar os provedores 
líderes de infraestrutura, que fornecem aos usuários 
suporte completo end-to-end para Projetos de 
Aplicativos Estilo SOA sistemáticos. 

TH10. Quadrante Mágico: Governança 
Application Services

Recentemente, o Gartner introduziu o termo 
Governança de Application Services para se referir à 
união da funcionalidade da tecnologia de Governança 
SOA e Gestão de API, preservando assim as diferenças 
de terminologia entre ambas, considerando que esses 
aspectos serão eventualmente unificados. Selecionar 
uma solução de Governança de Application Services  
é uma tarefa desafiadora para os Líderes e Gerentes  
de TI e Application Services, com necessidades 
complexas, terminologia conflitante/confusa e muitos 
provedores a escolher. 

TH11. Quadrante Mágico: Plataformas de 
Desenvolvimento de Aplicativos Móveis 

O desenvolvimento de Aplicativos multi-plataforma 
voltados a Android, iOS, Windows e HTML5 é um 
recurso essencial para todas as organizações de TI. 
Nesta Sessão, explicamos como o Gartner avalia  
e compara as ferramentas da plataforma de 
desenvolvimento de Aplicativos Móveis (MADPs)  
e discutimos o mais recente Quadrante Mágico  
de MADPs.

TH12. Quadrate Mágico para Plataformas  
de Aplicativos On-Premises

Novos Aplicativos de arquitetura, compostos e 
orientados a serviços, necessitam de um complexo 
conjunto de tecnologias runtime e capacidades de 
desenvolvimento. Aqui, vamos analisar os provedores 
líderes de infraestrutura, que fornecem aos usuários 
suporte completo end-to-end para Projetos de 
Aplicativos Estilo SOA sistemáticos.

TH16. Quadrante Mágico para Suites de 
Integração de Aplicativos On-Premises

As empresas necessitam de funcionalidades 
sistemáticas de integração de Aplicativos que variam 
desde mensagens robustas até o suporte a Protocolos 
B2B. Este Quadrante Mágico examina os provedores 
cujos produtos oferecem recursos que atendam as 
necessidades de projetos sistemáticos de integração 
de Aplicativos A2A, B2B e Cloud-Based.

TH17. Quadrante Mágico: Portais Horizontais

Analisamos os mais recentes Quadrantes Mágicos  
para players de Portais Horizontais.
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CoNhEçA oS ANAlISTAS

Analista Como eles podem 
ajudá-lo Sessões da Conferência

Benoit Lheureux 
VP de Gestão  
e Gartner Fellow 

•	Aplicativos e Plataformas  
de Integração
•	Cloud Computing
•	Gestão de Supply Chain 
•	SOA e Arquitetura  

de Aplicativos

Terça-feira, 13 de agosto
10:45-11:15 Track A (A1) To the Point: Integração de Serviços Cloud: Possibilitando o Trabalho Conjunto de SaaS  
e Aplicativos On-Premises 
13:40-14:00 Theater Sessions (TH4) Quadrante Mágico para Suites de Integração de Aplicativos On-Premises
16:25-17:55 Workshop (WK2) Melhores Práticas em Aplicativos, Ecommerce, Cloud, Mobilidade e Integração de Dados

Quarta-feira, 14 de agosto
10:00-11:00 Track B (B5) Conforme seus Aplicativos Florescem, Não Deixe sua Integração Murchar! 
14:40-15:00 Theater Sessions (TH16) Quadrante Mágico para Suites de Integração de Aplicativos On-Premises 

David Mitchel 
Smith
VP e Gartner Fellow

•	Cloud Computing
•	Portal e Estratégias da Web 
•	Líderes de Aplicativos
•	Estratégia Corporativa Móvel 
•	Desenvolvimento  

de Aplicativos

Terça-feira, 13 de agosto
14:00-15:00 Pergunte ao Analista (AA1) Mobilidade Obrigatória 

Quarta-feira, 14 de agosto
10:00-11:00 Track C (C5) O Cenário de Cloud Computing: Negócios, Tecnologia e Pessoas Tremendo na Base 
15:45-17:00 Workshop (WK3) Melhores Práticas para Adotar Cloud Services
17:15-17:45 Track C (C8) Principais Conclusões para Cloud, Mobilidade e Big Data 
18:00-18:45 (K3) Painel dos Analistas do Gartner: Inovação com Mobilidade, Cloud & Big Data

Gene Phifer 
VP de Pesquisa  
e Analista Distinto

•	Estratégia de Clientes  
e Gestão da Experiência
•	SharePoint
•	Portal e Estratégias da Web 
•	Cloud Computing

Terça-feira, 13 de agosto
09:30-10:15 (K1B) Palestra-chave de Abertura: Cloud, Mobilidade, Mídia Social e Informação: Conduzindo a Inovação
14:00-15:00 Track C (C2) A Web: Tecnologias Essenciais para o Nexus
17:10-17:30 Theater Sessions (TH6) Quadrante Mágico: Portais Horizontais

Quarta-feira, 14 de agosto
09:00-09:30 Track C (C4) To the Point: Você Sabe que se Trata de Big Data Quando…
10:00-11:00 Pergunte ao Analista (AA5) Mobilidade, Web e Cloud Trabalhando Juntos 
15:10-15:30 Theater Sessions (TH17) Quadrante Mágico: Portais Horizontais
15:45-16:45 Pergunte ao Analista (AA7) Mobilidade, Mídia Social e Análises para Sites de Clientes 
18:00-18:45 (K3) Painel dos Analistas do Gartner: Inovação com Mobilidade, Cloud & Big Data

Ian Finley
VP de Pesquisas

•	Desenvolvimento  
de Aplicativos
•	Estratégia Corporativa Móvel
•	Governança e Estratégia  

de Aplicativos

Terça-feira, 13 de agosto
14:00-15:00 Track A (A2) Desenvolvimento de Aplicativos na Era Nexus
16:30-17:30 Pergunte ao Analista (AA3) Renaissance Programmer: O Dinâmico Papel do Desenvolvedor de Aplicativos

Quarta-feira, 14 de agosto
10:00-11:00 Track A (A5) Com o Que Se Parece uma Organização Verdadeiramente Ágil?
14:30-15:30 Pergunte ao Analista (AA6) Melhores Práticas no Desenvolvimento Agile
15:45-16:45 Track A (A7) A Complexidade está Matando Seus Grandes Aplicativos: Aja Imediatamente para Salvá-los
18:00-18:45 (K3) Painel dos Analistas do Gartner: Inovação com Mobilidade, Cloud & Big Data

Jess Thompson 
VP de Pesquisas

•	SOA e Arquitetura  
de Aplicativos
•	Avanço na Maturidade  

da Gestão de Dados 
•	Aplicativos e Plataformas  

de Integração
•	Governança e Estratégia  

de Aplicativos
•	Cloud Computing

Terça-feira, 13 de agosto
10:45-11:15 Track B (B1) To The Point: Integração de Aplicativos e Dados: Convergência para Criar Um Valor Máximo
14:00-15:00 Pergunte ao Analista (AA2) Você Escolheu Cloud – E Agora, Como Você pode Integrá-la e Gerenciá-la?
16:30-17:30 Track B (B3) Tornando Real-Time Enterprise Real: Abordagens Práticas para Implementação

Quarta-feira, 14 de agosto
17:15-17:45 Track B (B8) Principais Conclusões tiradas da Sessão: Sua Jornada pela Virtualização e Cloud

Luis Cláudio 
Mangi 
VP de Pesquisas

•	Governança e Estratégia de 
Aplicativos
•	Overhaul de Aplicativos
•	Suites de Aplicativos 

Corporativos e ERP
•	Governança da TI 
•	Projeto Organizacional da TI

Terça-feira, 13 de agosto
10:25-11:55 Workshop Avaliando a Maturidade de Aplicativos com o Gartner´s ITScore
16:30-17:30 Track A (A3) A Governança de Aplicações se Une a Governança da Informação: Unindo as Necessidade de 
TI e do Negócio para Diversas Unidades da Empresa

Quarta-feira, 14 de agosto
09:00-09:30 Track A (A4) To The Point: Melhores Práticas em Estratégias de Aplicativos – Implementar Pace-Layering
18:00-18:45 (K3) Painel dos Analistas do Gartner: Inovação com Mobilidade, Cloud & Big Data

Ross Altman
VP de Pesquisas

•	SOA e Arquitetura  
de Aplicativos
•	Aplicativos e Plataformas  

de Integração
•	Desenvolvimento  

de Aplicativos
•	Governança e Estratégia  

de Aplicativos
•	Overhaul de Aplicativos

Terça-feira, 13 de agosto
14:00-15:00 Track B (B2) Aplicativos até 2020
16:30-16:50 Theater Sessions (TH5) Quadrante Mágico: Governança de Application Services
17:35-17:55 Theater Sessions (TH7) Quadrante Mágico para Plataformas de Aplicativos On-Premises

Quarta-feira, 14 de agosto
09:00-09:30 Track B (B4) To the Point: Passando do Three-Tier para Aplicativos Multi-Dimensionais
09:35-09:55 Theater Sessions (TH10) Quadrante Mágico: Governança de Application Services
10:00-11:00 Pergunte ao Analista (AA4) SOA e Arquitetura de Aplicativos
12:20-12:40 Theater Sessions (TH12) Quadrante Mágico para Plataformas de Aplicativos On-Premises
15:45-16:45 Track B (B7) Governança de SOA: Gerenciando APIs, Serviços e Aplicativos Compostos
17:15-17:45 Track A (A8) Principais Conclusões sobre Estratégias e Desenvolvimento de Aplicativos
18:00-18:45 (K3) Painel dos Analistas do Gartner: Inovação com Mobilidade, Cloud & Big Data

Van Baker 
VP de Pesquisas

•	Estratégia Corporativa Móvel 
•	Positioning & Messaging
•	Planejamento Go-to-Market

Terça-feira, 13 de agosto
10:45-11:15 Track C (C1) To The Point: Transformando a Inovação Móvel em Valor do Negócio
12:40-13:00 Theater Sessions (TH2) Quadrante Mágico: Plataformas de Desenvolvimento de Aplicativos Móveis
16:30-17:30 Track C (C3) O Cenário Móvel – Maior Complexidade e Mais Oportunidades

Quarta-feira, 14 de agosto
10:00-10:20 Theater Sessions (TH11) Quadrante Mágico: Plataformas de Desenvolvimento de Aplicativos Móveis
15:45-16:45 Track C (C7) Desenvolvendo, Testando e Fornecendo Aplicativos Móveis Convincentes
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INSCrIçõES

Tickets	Gartner
Aceitamos	1	(um)	ticket	Gartner	ou	1	(um)	
Ticket	Catalyst	como	pagamento.	Se	você	
é	um	cliente	e	tem	dúvidas	sobre	Tickets,	
por	gentileza	entre	em	contato	com	seu	
representante	de	vendas	ou	ligue	para	
(11)	3043-7520

Economize	R$	350,00
Até 11/8 - R$ 3.575,00
Preço	regular	-	R$	3.925,00

3 formas de registrar-se
Site: www.gartner.com/br/aadi

Tel.: (11)	5632-3109	/	0800	744	1440

E-mail: brasil.inscricoes@gartner.com	

Sheraton São Paulo WTC hotel

Av.	das	Nações	Unidas,	12.559		
CEP	04578-905	-	Brooklin	Novo	
São	Paulo/SP	-	Tel.:	(11)	3055-8000

Consulte a Central de Reservas para obter a Tarifa 
Especial Gartner. Tarifa sujeita a disponibilidade.

PrEço CoM DESCoNTo  
VálIDo ATé 11 DE AGoSTo

AProVEITE  
AS TArIfAS ESPECIAIS!

os eventos do Gartner entregam o valor 
que você precisa para alcançar a 
excelência na área de TI e Negócios.
Os	eventos	do	Gartner	são	criados	essencialmente	para	garantir	que		
o	seu	tempo	seja	otimizado	e	o	resultado	alcançado	seja	real	e	forneça	
conteúdo	de	forma	eficiente	e	eficaz	para	as	suas	atividades	do	dia	a	dia.

toolkit de Justificativas
Demonstra	o	valor	da	sua	participação	no	evento	com	materiais	que	
incluem	uma	carta	personalizada,	análises	custo-benefício,	destaques		
da	otimização	de	custos,	principais	motivos	para	participar	e	muito	mais.	
Também	fornecemos	relatórios	do	evento	(por	cargo),	pós-evento,	para	
ajudar	a	demonstrar	o	ROI.	Para	maiores	informações	acesse	o	link:	
http://www.gartner.com/technology/summits/la/aplicacao-desenvolvimento-

brasil/justification.jsp

Valores
Até	11	de	agosto		...............................................	R$	3.575,00

Após	12	de	agosto		............................................	R$	3.925,00

Setor	Público	(pagamento	até	13	de	agosto)	......R$	2.950,00

Setor	Público	(pagamento	após	o	evento)	..........	R$	3.575,00

Condições Gerais
Ao efetuar sua inscrição, por favor, consulte no site do evento os termos e condições do Gartner, cláusulas  
de cancelamento e substituições. Os preços incluem: Coffee break, Almoço e Serviço de Tradução Simultânea 
(Inglês-Português).

(*Informe o código: BRF2-AADI)

(Informe o código: BRF2-AADI)

Desconto para Grupos
4	participantes	pelo	custo	de	3

7	participantes	pelo	custo	de	5

10	participantes	pelo	custo	de	7

Confira todos os benefícios oferecidos para grupos no site do evento 

www.gartner.com/br/aadi



Gartner Application Architecture, 
Development & Integration Summit 2013
13–14	de	agosto	de	2013	|	Sheraton	São	Paulo	WTC	Hotel	
gartner.com/br/aadi

Inscreva-se até 11 de agosto  
e economize r$ 350,00*

CoNfIrA A AGENDA 
CoMPlETA NAS PáG. 4 e 5
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Siga o Gartner Brasil
	
 www.twitter.com/gartnersummitBR

 www.facebook.com/GartnerSummitsBrazil

Siga o Gartner
	
 www.twitter.com/Gartner_inc

 www.facebook.com/Gartner

 www.linkedin.com/company/gartner

3 formas de insCrever-se!

Site:	www.gartner.com/br/aadi	

Tel.:	(11)	5632-3109	/	0800	744	1440	

E-mail:	brasil.inscricoes@gartner.com	

(*Informe o código: BRF2-AADI)
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