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Principais tópicos
Abordagens de megafornecedores quanto à infraestrutura de informações 

Fundamentos de um programa de BI

Tendências de mercado de business analytics

Como organizar uma equipe de BI

Exemplos práticos de analytics

Os 100 primeiros dias de um líder de BI

Piores práticas na ética digital

Visualização de dados e self-service

Projetando a plataforma de analytics e BI

Principais tendências de analíticas avançadas

O ecossistema de big data

Cruzando a fronteira analítica: 
novas tecnologias, novas habilidades
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Cruzando a fronteira  
analítica: novas tecnologias,  
novas habilidades
A fronteira digital separou as pessoas que têm acesso à internet das que não têm acesso. 
Hoje as empresas podem ser divididas naquelas que levam o analytics a um novo patamar e 
naquelas que continuam presas à gestão de relatórios; essa é a fronteira analítica. 

As organizações que levam o analytics para um novo patamar vão além da gestão interna de 
relatórios. Elas aplicam o analytics a seu modelo de negócio. 

• Em que situação se encontram as pessoas do outro lado da fronteira? Com uma  
   grande oportunidade! 

• Para atravessar a fronteira do analytics, as organizações precisam renovar suas habilidades. 

• Isso estabelece uma igualdade de concorrência para todas as organizações. Essas novas  
   habilidades analíticas (preditiva, prescritiva e diagnóstica) representam a oportunidade para  
   acertar desde o início.

Centralização ou descentralização?

Durante grande parte da última década, o modo correto de se 
fazer BI era com um centro de competências centralizado, 
geralmente instalado na TI. Porém, há uma tendência para a 
descentralização. Departamentos, grupos de trabalho e 
indivíduos querem mais autonomia para criar conteúdo analítico. 
Como as organizações podem propiciar esta autonomia sem 
sacrificar a governança e a consistência das informações que a 
empresa demanda?

Proteger ou compartilhar?

Ter informação é ter poder. E como cada ativo, as informações 
precisam ser protegidas. A segurança das informações está se 
tornando, cada vez mais, uma parte essencial da governança de 
uma organização. Se os dados do cliente vazarem, é bem 
provável a ocorrência de um escândalo. E com as informações 
sendo o fator diferencial da concorrência no mundo digital, os 
concorrentes não devem tirar proveito disso. Mas, ao mesmo 
tempo, o compartilhamento de informações é o que as torna o 

fator diferencial da concorrência. Ao torná-las parte de cada 
interação de negócios, oferecendo dashboards de controle 
personalizados aos consumidores, criando fluxos de sensores em 
tempo real, conectando-se a seus produtos e serviços 24h por 
dia, sete dias por semana, o valor das informações provém 
estritamente da sua proteção ou provém da total transparência? 
Esses dois requisitos parecem ser completamente contraditórios?

Usabilidade ou sofisticação?

De um lado, a usabilidade é a questão principal. Os fornecedores 
estão numa corrida para se tornarem o “YouTube do analytics”. 
Modelos do tipo “Freemium” surgem e, com a descoberta de 
dados inteligentes e assistentes virtuais, a ideia de “Navegador de 
Conhecimento” da Apple, desenvolvida há quase 30 anos, ainda 
é viável. De outro lado, há uma corrida por ferramentas e talentos 
ultra-avançados - os cientistas de dados. Indivíduos que podem 
pilotar foguetes e prever o futuro com modelos avançados. O 
algoritmo mais sofisticado é o vencedor na era digital. Que rumo 
deveríamos tomar?

Entretanto, cruzar a fronteira analítica implica passar por desafios. Os líderes de BI e analytics deparam-se com  
dilemas complexos:
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07:30 - 18:00 Credenciamento

08:15 - 09:00 Fast Forward: Soluções em 60 segundos ou menos apresentadas por patrocinadores Premier e Platinum

09:00 - 10:00 K1. Gartner Keynote    Cruzando a fronteira analítica: novas habilidades, novas tecnologias   Frank Buytendijk, Joao Tapadinhas e Donald Feinberg 

VERTENTES

A. Lidere a iniciativa: 
entregue valor ao negócio

B. Adote o analytics: 
promova a otimização  
do negócio

C. Modernize o principal: 
reforce os investimentos 
de BI 

D. Gerencie os seus ativos 
de informações: aumente 
o rendimento das  
informações

10:30 - 11:00 A1. Os primeiros 100 dias  
do líder de analytics  
Kurt Schlegel

B1. Como dar o primeiro passo 
para a analítica avançada  
Gareth Hershel      

C1. As mudanças no cenário do 
fornecedor: como isso impacta a 
sua iniciativa de BI Dan Sommer

D1. Como fazer a governança de 
informações funcionar  
Bill O’Kane

11:15 - 12:00 Solution Provider Sessions

12:00 - 13:30 Almoço de networking e recepção dos patrocinadores

12:45 - 14:15 WK1. Facilitando o self-service business analytics  Carlie J. Idoine

13:30 - 14:15 A2. Os fundamentos de um 
programa de analytics 
e BI Kurt Schlegel 

B2. Compreendendo o espectro 
de capacidades analíticas  
João Tapadinhas    

C2. Visualização interativa: insights 
para todos Rita Sallam 

D2. Ainda precisamos de um data 
warehouse? Donald Feinberg

13:30 - 14:15
AA1. Pergunte ao analista — Olhando para o futuro da gestão de 
informações Frank Buytendijk

AA2. Pergunte ao analista — MDM para Iniciantes: O que é e o que não é  
Bill O’Kane

13:35 - 13:55 TH5. Quadrante mágico —  Ferramentas de integração de dados Ted Friedman

14:30 - 15:15 Solution Provider Sessions

15:20 - 16:45 WK2. Como criar uma estratégia de análise avançada Gareth Hershel

15:30 - 16:15 A3. A Equipe de Business 
Intelligence precisa mudar  
com os tempos Alan Duncan 

B3. Inovando com analytics: 
40 exemplos reais em 40 
minutos Rita Sallam

C3. Tendências de mercado 2020 
de business analytics Dan Sommer

D3. Adoção do ecossistema de 
big data Nick Heudecker    

15:30 - 16:15 AA3. Pergunte ao analista — Como estar preparado para  
o negócio digital  Chris Howard

AA4. Pergunte ao analista — Melhores práticas de governança  
de dados Ted Friedman

15:35 - 15:55 TH6. Quadrante mágico — Sistemas de gestão de banco de dados de Data Warehouse Donald Feinberg

16:45 - 17:45 K2. Gartner Keynote     Analisamos muito e sintetizamos pouco   Frank Buytendijk 

17:45 - 18:45 Coquetel dos fornecedores de soluções

07:30 - 18:00 Credenciamento

09:00 - 09:30 A4. Como escolher as métricas 
corretas   Alan D. Duncan

B4. Seis tipos de análise de 
clientes Gareth Hershel

C4. Como projetar a plataforma de 
analytics e BI João Tapadinhas

D4. Encolhimento do big data  
Nick Heudecker

09:00 - 10:30 WK3. Como elaborar uma estratégia de business intelligence Kurt Schlegel

10:00 - 10:45
AA5. Pergunte ao analista —  Porque faz sentido mudar ou complementar 
o seu fornecedor de BI e Analytics - moderador : Dan Sommer

AA6. Pergunte ao analista — Melhores práticas de integração de 
dados Ted Friedman

10:05 - 10:25 TH10. Quadrante mágico —  Sistemas de gestão de banco de dados de Data Warehouse Donald Feinberg

11:00 - 11:45 Solution Provider Sessions

12:00 - 12:45 A6. Como construir e manter uma 
estratégia EIM Bill O’Kane   

B6. Piores práticas em big data e 
ética digital e como evitá-las    
Frank Buytendijk

C6. Descoberta do big data: a 
nova geração de self-service de BI   
João Tapadinhas

D6. O dilema do DBMS: 
escolhendo o DBMS correto para 
o negócio digital Donald Feinberg  

12:00 - 12:45 AA7. Pergunte ao analista — BI tradicional e self-service BI   
Dan Sommer

AA8. Pergunte ao analista — Como construir uma infraestrutura de  
big data Nick Heudecker

12:45 - 14:15 Almoço de networking e recepção dos patrocinadores

13:45 - 15:15 WK4. Infraestrutura de big data e analytics – Como começar? Nick Heudecker &  João Tapadinhas

14:15 - 15:00 A7. Estratégia de big data  
Frank Buytendijk 

 

B7. Analytics industrial: a nova 
onda de transformação dos 
negócios   Rita Sallam

C7. Por que medir o valor 
do business analytics é 
Importante Carlie Idoine

D7. Avalie as abordagens dos  
megafornecedores (IBM, Microsoft, 
Oracle e SAP) quanto à infraestrutura 
de informações Ted Friedman    

14:15 - 15:00 AA9. Pergunte ao analista —  Criação de um programa de BI eficiente e 
alocação de pessoal Alan D. Duncan

AA10. Pergunte ao analista — Escolhendo o DBMS adequado para um 
negócio digital Donald Feinberg

14:20 - 14:40 TH16. Quadrante mágico — Analíticas avançadas e ciência de dados Gareth Hershel

15:15 - 15:45 Solution Provider Sessions

16:15 - 17:00 A8. Estabeleça um modelo de 
governança para o analytics  
Alan D. Duncan

B8. O papel do cientista de dados 
e a arte da ciência  
de dados Gareth Hershel

C8. Por que o business analytics 
na cloud faz sentido e como 
proceder João Tapadinhas

D8. Avance na melhoria da 
qualidade de dados  
Ted Friedman    

16:15 - 17:00
AA11. Pergunte ao analista — Modos inteligentes para aumentar as 
habilidades essenciais de analytics  Carlie Idoine

AA12. Pergunte ao analista — Como negociar com fornecedores de BI  
Rita Sallam

17:15 - 18:00 K2. Gartner Keynote     O papel das informações no negócio digital   Chris Howard 
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Agenda da conferênciaVertentes da agenda

A Lidere a iniciativa: entregue valor ao negócio 

O aspecto mais importante de cada estratégia de analytics e BI é ter o 
modelo organizacional adequado que entregue valor ao negócio. Esta 
vertente ajuda os cargos de liderança de negócios a explorar novos 
mecanismos de governança eficazes, novos modelos organizacionais e 
centros de competências, novas habilidades e estratégias que possam ter 
um impacto profundo na capacidade da empresa para atrair e reter clientes, 
aprimorar a eficácia da força de trabalho e executar operações mais 
eficientes. Os cargos de negócios obterão os insights estratégicos e táticos 
necessários para gerar resultados de negócios melhores por meio do 
analytics e da gestão de informações de nível mundial. 

– Fundamentos de um programa de BI

– Os 100 primeiros dias de um 
   líder de BI

– Como organizar uma equipe de BI

– Estratégia de gestão de informações

– Modelo de governança de analytics

– Estratégia de big data

B Adote o analytics: promova a otimização do negócio 

O entusiasmo em torno do analytics continua crescendo, o que é 
evidenciado pelo crescimento do mercado, interesse de clientes e um 
cenário M&A vibrante. Esta vertente é destinada a ajudar líderes de analytics 
a entender e avaliar as técnicas e tecnologias disponíveis, como conjunto de 
modelos, aprendizagem detalhada, simulação e otimização que possuem um 
impacto profundo na melhoria do desempenho dos negócios. Esta vertente 
também destina-se a ajudar líderes de TI a saber como colaborar melhor 
com cientistas de dados.  

– Primeiros passos em  
analíticas avançadas

– Espectro de capacidades analíticas

– Exemplos práticos de analytics

– Principais tendências de  
analíticas avançadas

– Piores práticas na ética digital

– O papel do cientista de dados

C Modernize o principal: reforce os investimentos de BI  

Apesar de sua longevidade, a área de analytics e de BI está sempre se 
reinventando. Novos recursos surgem e estilos arquitetônicos evoluem para 
modernizar de forma contínua o modo como as organizações integram, 
analisam e apresentam os dados. Esta modernização precisa ser amparada 
por investimentos para garantir que a “casa de máquinas” da TI esteja 
preparada para o novo. Esta vertente abrange a modernização das principais 
tecnologias utilizadas para criar relatórios/dashboards e realizar análise 
multidimensional, já que elas se tornam mais centradas em mobilidade, rede 
social, cloud e in-memory. As sessões nesta vertente darão ênfase à renovação 
das tecnologias de analytics e BI que já existem na maioria das organizações. 

– Tendências de mercado de  
   business analytics

– Visualização de dados e self-service

– Projetando a plataforma de  
   analytics e BI

– BI na cloud

– Comparando uma iniciativa de BI

D Gerencie os seus ativos de informações: aumente o 
rendimento das informações 

A informação é o único elemento que é constantemente trocado entre as 
empresas, pessoas e coisas. Como todos os setores estão em transição 
para o mundo dos negócios digitais, as organizações podem maximizar o 
valor a partir de práticas de Gestão de Informações (IM) por meio de: 
inovação com novos modelos de negócios baseados em informações, 
produtos e serviços baseados em informações; criação de valor para 
crescimento de receita, entrega de novos produtos; eficiência para redução 
de custos, velocidade, agilidade, produtividade e redução de riscos ao 
remover riscos jurídicos, regulatórios e financeiros. Esta vertente focaliza o 
desenvolvimento de uma estratégia de IM forte com governança, MDM, 
qualidade de dados e integração ao núcleo.

– Governança de informações

– Escolhendo o DBMS adequado

– Abordagens de megafornecedores 
quanto à infraestrutura de informações

– Melhorando a qualidade dos dados

– O ecossistema de big data

Principais tópicos
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Inscrições

Economize R$ 475,00 
até 15 de maio

Preço especial: R$ 3.475,00
Preço regular: R$ 3.950,00
Preço setor público: R$ 3.250,00

3 formas de se inscrever

Site:  
gartner.com/br/bi       
E-mail:  
brasil.inscricoes@gartner.com
Telefones:  
(11) 5632-3109
0800-774-1440

Inscreva-se já!

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

Aproveite as tarifas especiais! 
Consulte a Central de Reservas para 
obter a Tarifa Especial Gartner

Local da conferência

Desconto para grupos
Traga sua equipe e obtenha uma experiência muito 
mais enriquecedora
As equipes que participam juntas de uma conferência do Gartner obtêm uma 
experiência muito mais abrangente e completa do evento.

  
 Inscrições em grupo

	 •  4 pelo custo de 3

	 •  7 pelo custo de 5

	 •  10 pelo custo de 7

Confira todos os benefícios oferecidos para grupos no site do evento: 
gartner.com/br/bi 

  
As ferramentas do Gartner para justificar e 
aprovar sua participação no evento 
Ao participar de um evento do Gartner, você será capaz de estimular novas 
ideias, agilizar as estratégias do projeto e promover suas habilidades profissionais. 
Desenvolvemos um conjunto de materiais que vão ajudá-lo a obter aprovação 
junto a seu gerente e lhe proporcionarão as capacidades necessárias para 
planejar e avaliar sua experiência no evento.  
Visite o site para mais detalhes: gartner.com/br/bi

• Arquiteto
• Líder de BI
• Analista de Negócios
• Líderes de Negócios 
• Profissional de BI

• Cientista de Dados
• CIO
• Líderes de Finanças
• Líderes de Marketing
• Pesquisador, investidor

Quem deve participar

Benefícios para grupos

• Reunião em grupo com um analista do Gartner  
 (somente para usuários finais) 

• Reuniões em grupo com executivos dos  
 provedores de soluções que patrocinam o evento

•  Recomendações e suporte na elaboração de 
agendas personalizadas para o seu grupo 

• Espaço complementar para reuniões de grupos

• Serviço de Concierge pré-evento e no local

Cancelamentos e Substituições
As inscrições podem ser reembolsadas ou um tíquete pode ser reativado caso o cancelamento seja feito por escrito até 15 dias úteis antes do início do evento. Os cancelamentos recebidos dentro dos 15 
dias úteis que antecedem um evento ou o não comparecimento ao evento não serão reembolsados e/ou os tíquetes não serão reativados. A substituição das inscrições pode ser feita a qualquer momento até 
o início da conferência. Não é permitido compartilhar ingressos dos participantes. Essa conferência é organizada pelo Gartner, o qual se reserva o direito de limitar ou negar o acesso à conferência a qualquer 
entidade ou indivíduo, a seu próprio critério. O fato do Gartner receber uma inscrição e/ou pagamento não constitui sua aceitação. As inscrições e os pagamentos que não forem aceitos serão devolvidos.
Termos e Condições
Essa conferência é patrocinada pelo Gartner, o qual se reserva o direito de limitar ou negar o acesso à conferência a qualquer entidade ou indivíduo, a seu próprio critério. O fato do Gartner receber uma 
inscrição e o pagamento não constitui sua aceitação até que alguma forma de confirmação ou consentimento seja enviada (por ex.: seu pacote de confirmação); as inscrições e os pagamentos que não 
forem aceitos serão devolvidos dentro de 30 dias a partir do recebimento.
Garantia de devolução do pagamento
Se você não estiver totalmente satisfeito com esta conferência do Gartner, notifique-nos por escrito dentro de 15 dias após a conferência e nós reembolsaremos 100% de sua taxa de inscrição.

Executivos de negócios e TI responsáveis pela BI e Gestão de 
Desempenho e iniciativas de Gestão da Informação:

Conheça as áreas de atuação dos analistas

FRANK BuyTENDIJK 
VP de Pesquisa, Gartner

• Ética digital • Big data • Inovação de informações 
• Visão e estratégia • BI e analytics

NEIL CHANDLER 
VP de Pesquisas, Gartner

• BI e analytics • Seleção de fornecedor • Estratégia e 
tendências de business analytics • Gestão de desempenho, 
métricas, dashboards e scorecards  • Provedores de serviço 
para business analytics

DONALD FEINBERG 
VP e Analista Emérito, Gartner

• Sistemas de gerenciamento de banco de dados 
• Construção de data warehouse • Arquitetura DBMS 
• DBMS In-Memory • Modernização DBMS • Big data e Hadoop

TED FRIEDMAN 
VP e Analista Emérito, Gartner

• Integração de dados • Qualidade de dados • Governança  
de dados/informações • Internet das coisas • Gestão de 
informações empresariais

NICK HEuDECKER 
Diretor de Pesquisa, Gartner

• Big data • Hadoop • NoSQL • Processamento de fluxo  
• Sistemas de gerenciamento de banco de dados operacionais 
• Internet das coisas

CHRIS HOwARD 
VP e Analista Emérito, Gartner

• Inovação de informações • Arquitetura e governança 
de aplicações

CARLIE IDOINE 
Diretora de Pesquisa, Gartner

• Plataformas de BI e analytics • Ferramentas e tecnologias 
• Self-service analytics • Maturidade de BI • Programas e 
iniciativas de BI e analytics

KuRT SCHLEGEL 
VP de Pesquisa, Gartner

• Plataforma de BI e analytics • Estratégia de BI e analytics  
• Analytics voltada para o consumidor • Self-service BI

DAN SOMMER 
Diretor de Pesquisa, Gartner

• Tendências de mercado de BI, ações, portes • Cenário dos 
concorrentes e dos fornecedores

ALAN D. DuNCAN 
Diretor de Pesquisa, Gartner

• Criação de valor para o negócio de dados e soluções 
analíticas • Centros de excelência de análise • Centros de 
competência de business intelligence • Modelos de 
competência para a governança de dados

JOÃO TApADINHAS 
Diretor de Pesquisa, Gartner

• BI analytics • BI móvel

Keynotes

K1b. Cruzando a fronteira analítica: 
novas habilidades, novas tecnologias

Novo analytics e novas fontes de 
informações transformaram a “inteligência 
de negócio” em “inspiração de negócio”. 
Não só responder a perguntas via 
dashboards e relatórios, mas também criar 
fluxos de receita e modelos de negócios 
totalmente novos. As informações se 
tornaram o núcleo da execução dos 
negócios e a base para os negócios 
digitais. Ao mesmo tempo, novos dilemas 
surgem. A empresa está realmente pronta 
para essas novas oportunidades? Como 
líderes em informações e analytics 
suportam uma forte tendência rumo à 
descentralização, ao mesmo tempo que 
ainda há a garantia de governança e 
alinhamento? Como essas novas 
tecnologias que trazem um novo patamar 
de complexidade arquitetônica se ajustam 
às estratégias existentes na busca de 
simplicidade e padronização? Venha e 
aprenda sobre as práticas mais recentes 
para resolver esses dilemas. 
Frank Buytendijk, Joao Tapadinhas e 
Donald Feinberg

K2. Analisamos muito e  
sintetizamos pouco

No mundo atual, somos obcecados por 
“análise”. Mas há muitos problemas que 
não podem ser resolvidos com análise. Em 
estratégia, em inovação e em operações de 
negócios. Os profissionais de negócios 
deveriam atualizar os seus conjuntos de 
ferramentas e dominar tudo que existe 
sobre “síntese”. 
Frank Buytendijk

K3. O papel das informações no 
negócio digital

No encerramento desta Keynote, os 
analistas do Gartner apresentarão uma 
visão da liderança digital para o século XXI. 
Você obterá uma nova perspectiva sobre a 
mudança massiva do papel das 
informações e seu impacto sem 
precedentes sobre os negócios, a 
sociedade e o futuro da profissão de TI. 
Esta Keynote reposiciona o papel do 
analytics em um contexto mais amplo da 
Economia Digital, do Nexus of Forces e da 
Internet das Coisas. 
Chris Howard

RITA SALLAM 
VP de Pesquisa, Gartner

• Seleção de fornecedor de BI e analytics • Tendências e 
estratégias de BI • TCO • Tomadas de decisões colaborativas

BILL O’KANE 
Diretor de Pesquisa, Gartner

• Estilos de implementação • Gestão de programas MDM  
• Fornecedores e tecnologias, além do papel do MDM em 
uma estratégia de gestão das informações corporativas (EIM), 
incluindo implementações de governança de dados
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