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A Estratégia e organização 
O fator mais importante na transformação do modo como a informação é 
utilizada para aumentar os negócios não é a tecnologia, são pessoas 
talentosas. Por mais inteligente que seja o software e por mais rápida que 
seja a reação do hardware, sem a liderança adequada, nem a analytics e 
nem a gestão das informações computariam o que quer que fosse. 

Ser bem-sucedido no uso emergente da analytics e da gestão das informações 
está relacionado ao fato de ter à disposição as mentalidades corretas, o modelo 
organizacional certo e a estratégia adequada. Nesta vertente você poderá 
explorar novos mecanismos de governança, modelos organizacionais e centros 
de competência, novas capacidades analíticas, cargos, e as estratégias que 
cada líder de programa de analytics deverá ter para gerar novas receitas e 
conduzir o progresso em direção às metas dos negócios.

B Inovação da informação e estilos analíticos emergentes 
A informação é um bem e tem um grande valor por si só. Cada vez mais 
esse tipo de ativo está ficando mais difícil de se gerenciar. A taxa de adoção 
de advanced analytics, como a preditiva e a prescritiva, está aumentando. 
As organizações líderes de mercado desenvolveram novas habilidades para 
construir modelos mais impactantes e moveram seus sistemas analíticos 
para além dos sistemas de medição e classificação com o objetivo de 
entregar suporte real às decisões.

A gestão do desempenho tem reconhecidamente levado várias 
organizações a um nível próximo da excelência operacional, intimidade 
com o cliente e inovação dos produtos. 

Nesta vertente você descobrirá os melhores cases de business analytics 
para ajudá-lo a determinar o valor da informação e os modelos analíticos 
e as tecnologias de ciência dos dados e os conjuntos de habilidades 
necessárias para entregar estilos analíticos mais avançados.

C Capacitando a infraestrutura tecnológica  
Você pretende levar seu programa de gestão da informação ou business 
intelligence para o próximo nível mesmo que esteja funcionando bem? 
Quais são as novas tecnologias, tais como computação in-memory, 
bancos de dados no-SQL, integração de dados, mobile analytics, social 
analytics e visualização avançada, que as organizações necessitam para 
progredir e como você pode implementá-las com sucesso? Nesta vertente 
você obterá insights sobre as abordagens e estruturas que o capacitarão 
a amadurecer todos os aspectos de suas arquiteturas de tecnologia.

Economize até 11/4/14

Preço da inscrição 
antecipada: R$ 3.300,00

Preço normal: R$ 3.750,00

Inscreva-se 
antecipadamente 
e economize

Principais tópicos

Confira no verso a agenda 
com as sessões apresentadas 
pelos analistas do Gartner.

•	 BI	móvel

•	 Melhores	práticas	para	 
 integração de dados

•	 Como	desenvolver	 
 capacidades analíticas

•	 Como	obter	valor	da	 
 social analytics

•	 Blocos	de	construção 
 para a infraestrutura de  
 data warehouse

•	 Negociando	com 
	 provedores	de	BI

Principais razões para participar

Conheça o poder das pesquisas 
do Gartner — Ao Vivo!

Reunião individual com um analista 
do Gartner (One-on-One sessions)

Sessões individuais de 30 minutos com um analista do Gartner que 
oferece conselhos direcionados e personalizados para ajudá-lo a 
planejar e investir sabiamente (inscrição prévia é necessária).

Workshops

Os workshops promovem uma imersão na solução de problemas 
do mundo real, proporcionando aprendizado por tarefas práticas 
(inscrição prévia é necessária).

Sessões de provedores de soluções

Obtenha informações sobre os mais recentes produtos e serviços 
diretamente de fornecedores de soluções de business intelligence e 
analytics estudando casos de clientes e exemplos do mundo real.

Estudos de casos de usuários finais

Conheça os casos de sucesso diretamente de empresas 
usuárias finais que irão compartilhar as lições aprendidas com 
seus êxitos e desafios de suas iniciativas de business intelligence, 
analytics e gestão da informação.
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O Futuro de Seus Negócios: 

Transparente, Decisivo e Personalizado.

A conferência deste ano explora como aplicar novas 
tecnologias e práticas de gestão da informação, 
analytics	e	BI	aos	negócios	para	melhorar	a	gestão	do	
desempenho, gerar novas receitas e conduzir o 
progresso em direção às metas dos negócios. Você 
aprenderá como liberar todo o potencial de negócios 
dessas novas abordagens e o que é necessário para 
implementá-las com sucesso. Dos princípios básicos 
do	BI	à	adoção	de	novas	tecnologias,	incluindo	
mudanças na organização, novos cargos e habilidades 
essenciais, as mais recentes e melhores práticas e o 
que é necessário para mostrar o caminho, 
abrangeremos tudo o que você precisa saber para 
aproveitar as oportunidades que estão surgindo.

Tendo	o	foco	voltado	para	as	próximas	etapas	que	
você enfrentará, a Conferência Gartner Business 
Intelligence & Information Management 2014 
examina como a analytics e a gestão da informação 
possibilitam inovações no modo que conduzimos os 
negócios, fornecendo para isso modelos de negócios 
mais transparentes, decisivos e personalizados.

Inscreva-se agora e economize.  
Para saber mais, visite gartner.com/br/bi  
ou ligue (11) 5632-3109 / 0800 774-1440

(Inscreva-se até 11 de abril de 2014 
para garantir o valor promocional)

Economize R$ 450,00  
inscrevendo-se antecipadamente

Três	vertentes	importantes	para	seu	sucesso	em	2014

1 Aprenda como utilizar o mais recente analytics 
para automatizar as milhares de decisões 
operacionais diárias a fim de melhorar o 
desempenho no nível individual e empresarial.

2 Entenda os principais conceitos, as melhores 
práticas e o valor de negócio da gestão dos 
dados de referência.

3 Obtenha insights sobre as dicas que os projetos 
tradicionais de consolidação de dados fornecem 
para alinhar-se com operações e eliminar as silo 
analysis.

4 Avalie a oportunidade para conduzir seus 
negócios à medida que o personal analytics 
começa a desafiar o business analytics com a 
mesma sofisticação.

5 Estruture a carga de trabalho da administração 
e da governança para minimizar riscos com 
práticas efetivas de governança da informação.

6 Ouça a visão simples e objetiva do Gartner sobre 
os provedores de soluções e seus produtos e 
serviços para auxiliá-lo em suas escolhas 
estratégicas.

7 Modernize	sua	infraestrutura	para	suportar 
big data e um panorama de use-cases.

8 Organize-se para o sucesso com novas 
habilidades e cargos que emergem no mercado, 
tais como CDO, Chief Data Officer, e Data 
Scientist.

9 Explore como aplicar as novas tecnologias de 
analytics	e	de	BI	aos	negócios	para	melhorar	o	
desempenho, gerar novas receitas e conduzir o 
progresso.

10 Crie uma infraestrutura de dados sólida, 
consistente, bem administrada para formar os 
fundamentos de todos os esforços com analytics.



Estratégia e organização

•	Como	engajar	o	seu	CFO	na 
business analytics

•	Entendendo	o	espectro	das	
capacidades de analytics

•	Como	obter	valor	do	business 
analytics enquanto evita os 
perigos imprevistos

•	Como	engajar	o	seu	CMO	no	
business analytics

•	Princípios	básicos	de	estratégias 
para o big data

•	O	que	todo	profissional	de	BI	
necessita saber sobre gestão de 
desempenho e analytics 

•	Como	criar	uma	estratégia	eficaz	de	
gestão do desempenho da corporação

Conteúdo da agenda da Conferência

O Futuro de Seus Negócios: 
Transparente, Decisivo e Personalizado.
Agora que podemos processar conjuntos de dados aos bilhões, 
integrar várias fontes de dados ao pressionar de um botão, extrair 
relacionamentos na íntegra a partir de documentos e assimilar 
milhões de eventos em um mecanismo de regras, ainda existe 
algo que possamos fazer de modo diferente? E como os negócios 
mudarão em resultado disso?
A tendência em direção à transparência – a disposição e a 
capacidade de compartilhar mais informação (e melhor) com os 
clientes, parceiros e funcionários – abriu mercados inteiramente 
novos para a informação. Além de melhorar os relacionamentos, as 
informações de negócios de hoje têm o potencial de gerar novos 
fluxos de receitas para as organizações que queiram compartilhar 

seu analytics com um mundo maior, tal como os agregadores 
confiáveis de dados da indústria. Ao mesmo tempo, o analytics mais 
eficiente	está	capacitando	o	BI	para	influenciar	a	tomada	de	decisões	
em ambos os níveis, tanto operacional quanto de negócios. 
O analytics mais recente pode ser utilizado para automatizar 
totalmente ou parcialmente as milhares de decisões operacionais 
diárias em toda a organização, melhorando o desempenho no nível 
dos indivíduos. A precisão melhorada torna possível calibrar com 
precisão as decisões de negócios e de gestão do desempenho, 
enquanto as capacidades analíticas avançadas podem entregar 
mais personalizadas, precisas e adequadas interações com 
clientes, melhorando serviço, eficiência e satisfação do cliente.

• Líderes de business intelligence 
•	 Líderes	de	negócios	
•	 Diretores	de	gestão	da	

informação 
•	 Analistas	de	negócios	e	de	BI
•	 Analistas	de	sistemas	

•	 Arquitetos	de	sistemas	
•	Modeladores	de	dados	
•	 Gestores	de	projetos	
•	 Diretores	de	TI	
•	 Executivos	e	analistas	
•	Designers de relatórios
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VERTENTE A

Estratégia e organização

VERTENTE B

Inovação da informação e estilos analíticos emergentes

VERTENTE C

Capacitando a infraestrutura tecnológica

K1a. Boas vindas e abertura da conferência. João Tapadinhas

K1b. O Futuro de Seus Negócios: Transparente, Decisivo e Personalizado. Donald Feinberg, Ian Bertram, João Tapadinhas e Rita Sallam

A1. To the point: Como engajar o seu CFO em business analytics. Gareth Herschel B1. To the point: Big Data e analytics – a arte do possível. Carlie Idoine C1. To the point: In-memory analytics – uma tendência que você 
não deve ignorar. Mark Beyer

TH2. Quadrante Mágico: Business Intelligence (BI). Rita Sallam

WK1. Workshop: Como elaborar uma estratégia de analytics. Ian Bertram

A2. Entendendo o espectro das capacidades de analytics. Gareth Herschel B2. Principais tendências e tecnologias emergentes 
em big data analytics. Rita Sallam C2. Princípios-chave da garantia de qualidade dos dados. Ted Friedman

AA1. Pergunte ao analista: Mobile BI. Carlie Idoine 

TH5. Quadrante Mágico: Gestão do desempenho corporativo (CPM, Corporate Performance Management). Neil Chandler

WK2. Workshop: Como elaborar uma estratégia de gestão da informação. Ted Friedman

A3. Como alcançar o valor do business analytics evitando 
os perigos imprevistos. Ian Bertram

B3. Obtendo valor de todos os seus dados: analytics de dados estruturados 
e não-estruturados. Carlie Idoine

C3. O futuro em data persistence: tendências de arquitetura e 
tecnologia DBMS. Donald Feinberg

AA2. Pergunte ao analista: Melhores práticas para data integration. Mark Beyer

TH6. Gartner Open.  Donald Feinberg 

K2. Information 2020: Cenário para gestão da informação e business intelligence. Ian Bertram

A4. To the Point: Como engajar o seu CMO em business analytics. Gareth Herschel B4. To the Point: Entregando o self-service BI. Carlie Idoine C4. To the Point: Business analytics na nuvem - O paraíso do BI ou bom 
demais para ser verdade? João Tapadinhas

WK3.  Workshop: Como criar um centro de excelência de business analytics bem-sucedido. Neil Chandler

A5. Princípios de estratégias para big data. Rita Sallam B5. Planejando sua jornada pelos estilos de implementação 
de MDM (Master Data Management). Ted Friedman C5. Data warehouse: começar, parar, continuar. Mark Beyer

AA3.  Pergunte ao analista: Como desenvolver capacidades analíticas. Gareth Herschel

TH10. Quadrante Mágico: Sistemas de gestão de banco de dados (DBMS) e data warehouse. Donald Feinberg

TH11. Quadrante Mágico: Data integration. Mark Beyer

TH12. Quadrante Mágico: Advanced analytics. Gareth Herschel

WK4. Workshop: Construindo uma plataforma de business analytics. João Tapadinhas

A7. O que todo profissional de BI precisa saber sobre performance management e analytics 
mas tem receio de perguntar. Neil Chandler B7. Como iniciar o analytics - preditivo e prescritivo. Gareth Herschel C7. Introdução ao Hadoop. Donald Feinberg

AA6. Pergunte ao analista: Como entregar self-service business analytics. Carlie Idoine

TH15. Quadrante Mágico: Ferramentas de qualidade dos dados. Ted Friedman

A8. Como Criar uma estratégia eficaz de performance 
management corporativa. Neil Chandler

B8. Competência em integração de dados: compilação sem fronteiras e 
abastecimento de dados para analytics. Mark Beyer C8. O impacto disruptivo causado pelo data discovery. João Tapadinhas

AA7. Pergunte ao analista: Negociando com provedores de BI. Rita Sallam

K3. A ascensão das máquinas inteligentes (smart machines) e seus disruptivos impactos técnicos, comerciais, econômicos e sociais. João Tapadinhas

Agenda da conferência

3 formas de se inscrever!

www.gartner.com/br/bi

brasil.inscricoes@gartner.com

(11) 5632-3109 / 0800-774-1440

Patrocinadores

Programação sujeita a alteração sem prévio aviso.

Patrocinadores Premier Patrocinadores Silver

Inovação da informação e estilos 
analíticos emergentes

•	Big data e analytics – a arte do 
possível

•	Principais	tendências	e	tecnologias	
emergentes em big data analytics

•	Obtendo	valor	de	todos	os	seus	
dados: analytics de dados 
estruturados e não-estruturados

•	Como	entregar	o	BI self-service

•	Planejando	sua	jornada	pelos 
estilos	de	implementação	de	MDM

•	Como	iniciar	a	analytics – preditiva 
e prescritiva

•	Competência	de	integração	de	dados:	
compilação sem fronteiras e 
abastecimento de dados para analytics

Quem deverá participar?

Capacitando a infraestrutura 
tecnológica

•	In-memory analytics – uma tendência 
que você não deveria ignorar

•	O	futuro	de	data persistence: 
tendências de arquitetura e tecnologia 
DBMS

•	O	impacto	perturbador	causado	pelo	
data discovery

•	Business analytics na nuvem – o céu 
do	BI	ou	bom	demais	para	ser	
verdade?

•	Data warehouse: começar, parar, 
continuar

•	Princípios-chave	da	garantia	de	
qualidade dos dados

•	Introdução	ao	Hadoop
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Patrocinador Platinum


