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O Futuro de Seus Negócios: 
Transparente, Decisivo 
e Personalizado.

João Tapadinhas 
Diretor de pesquisas e 
chairman da conferência

Sessões mapeadas de acordo com suas prioridades

O valor do BI está principalmente em sua capacidade de transformar a tomada de decisões. Os melhores 
resultados de negócios nascem de programas de BI que entregam o que os usuários precisam para tomar 
decisões colaborativas, analíticas e com base em fatos (não apenas dando a eles melhor acesso aos dados).

A excelência analítica requer o uso de iniciativas que reduzam a lacuna existente entre os produtores, os 
facilitadores e os consumidores de BI. Também exige que as equipes de BI adotem um portfólio de 
plataformas de BI, gestão de desempenho e tecnologias analíticas discretas, a fim de ampliar os use-cases 
abordados e sua relevância para as decisões que os usuários finais devem tomar. Esta abordagem significa 
que devemos conhecer o que as equipes de negócios estão fazendo para atender às suas próprias 
demandas, descobrindo quais “produtos de informações” mais amplos são mais valiosos e onde as 
arquiteturas de soluções em BI devem integrar esses resultados.

Venha à Conferência Gartner Business Intelligence & Information Management 2014 e participe das 
apresentações que abordarão os principais desafios do mercado. 

Keynotes

O Futuro de seus Negócios: Transparente, Decisivo, Personalizado 
O impacto do analytics nos negócios, na sociedade e em nossos estilos de vida 
pessoais tem sido bem mais significativo do que qualquer um poderia imaginar. 
Organizações transparentes que consideram a informação como um ativo da empresa 
já descobriram bilhões de dólares em oportunidades. O analytics preditivo mostrou 
novos níveis de precisão, permitindo a automação de milhões de decisões de negócios 
que ocorrem diariamente. A próxima fase está bem diante de nós, onde o personal 
analytics começa a desafiar o business analytics, com a mesma sofisticação. Mas à 
medida que as fronteiras são estendidas, qual distância pode ser considerada “muito 
distante” ao se implantar big data analytics e ofertas segmentadas? Embora os 
algoritmos possam tomar decisões melhores, as medidas humanas também se aplicam, 
mas onde? Como aproveitar a oportunidade ao mesmo tempo em que se reduz 
os riscos?

 

Information 2020: Cenário para gestão da informação e business intelligence 
Alavancar as informações para tomada de decisões, avaliar seu valor e garantir um 
compartilhamento de informações sem atritos dentro e fora da empresa é o que aufere 
sucesso na economia atual e futura. Novos casos de uso com demanda insaciável por 
acesso em tempo real a insights baseados no contexto e mediados socialmente tornam 
a gestão das informações no século XXI algo dramaticamente diferente.

A ascensão das máquinas inteligentes (smart machines) e seus disruptivos 
impactos técnicos, comerciais, econômicos e sociais 
As máquinas inteligentes, as quais realizam aquilo que pensávamos que somente as 
pessoas poderiam realizar, causarão o próximo impacto disruptivo em larga escala. Elas 
incluem assistentes de conversação como o GoogleNow que saberão como você 
trabalha, entenderão conteúdo escrito e imagens encontradas em qualquer lugar, farão 
recomendações proativas com base no que você estiver fazendo e aprenderão com suas 
ações, incluem consultores como o Watson da IBM que podem ajudar os médicos a se 
manterem atualizados com a literatura médica e sugerir cursos de ação, software que 
escreve narrações esportivas a partir dos placares e classifica questões dissertativas 
escolares, serventes robóticos que monitoram, auxiliam e aprendem com os deficientes 
físicos, além de carros e caminhões que não necessitam de condutores humanos.

João Tapadinhas  
Diretor de pesquisas e 
chairman da conferência

Donald Feinberg 
Vice-presidente e 
analista distinto

Ian Bertram 
Vice-presidente 
de pesquisas

João Tapadinhas  
Diretor de pesquisas e 
chairman da conferência

Ian Bertram  
Vice-presidente 
de pesquisas

Rita Sallam 
Vice-presidente 
de pesquisas
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Conheça os analistas do Gartner

Carlie Idoine 
Diretora de pesquisas

Donald Feinberg 
Vice-presidente e 
analista distinto

Data warehouse, integração de dados, arquitetura 
de dados, gestão de dados analíticos, data 
warehouse appliances.

Seleção de provedores de analytics e business 
intelligence, estratégia e tendências de BI, TCO, tomada 
de decisões colaborativa.

Integração de dados, qualidade dos dados, governança 
da informação/dados, gestão da informação da empresa.

Ted Friedman 
Vice-presidente e
analista distinto

Mark Beyer 
Vice-presidente e 
analista emérito

Rita Sallam 
Vice-presidente
de pesquisas

Métricas e analytics de clientes, mineração de dados e 
analytics preditivo, decisões em tempo real, analytics de 
textos e falas.

Business intelligence e analytics, seleção de provedores, 
estratégia e tendências de business analytics, gestão de 
desempenho, métricas, dashboards e scorecards, 
provedores de serviço para business analytics.

Business intelligence e analytics, BI móvel.

Neil Chandler 
Diretor de pesquisas

João Tapadinhas 
Diretor de pesquisas

Gareth Herschel 
Diretor de pesquisas

Ian Bertram 
Vice-presidente 
administrativo

Centro de competências de BI, analytics de gestão 
da informação, estratégias para business intelligence 
e analytics.

Plataformas de analytics e business intelligence, ferramentas 
e tecnologias, iniciativas e programas de analytics e 
business intelligence, maturidade de business intelligence.

Sistemas de gestão de bancos de dados, data 
warehousing, DBMS in-memory, arquitetura de DBMS, 
modernização de DBMS, big data e Hadoop.

•	 Auxílio no conhecimento do que vem a ser um centro 
de competência de BI

•	 Casos de uso do centro de competência de business 
analytics, mais conhecido como BICC

•	 Desenvolvimento de uma estratégia de BI ou de 
analytics

•	 Arquitetura de dados e informação
•	 Tecnologia e práticas de data warehouse
•	 Tecnologia e práticas de integração de dados
•	 Dados para seguros, serviços de saúde e educação
•	 Utilização e gestão dos metadados

•	 Estabelecer um roteiro e uma estratégia de gestão do 
desempenho

•	 Estabelecer ou expandir a competência para dar 
suporte ao business analytics

•	 Definir uma estrutura de métricas para mensurar o 
valor dos negócios

•	 Integrar analytics preditivo e avançado nos 
investimentos em BI já existentes

•	 SMB: Gestão do desempenho, analytics e business 
intelligence

•	 Auxiliar clientes na seleção de infraestrutura e 
plataforma de DBMS

•	 Integração de dados (ferramentas, provedores, 
arquiteturas, melhores práticas)

•	 Qualidade dos dados (melhores práticas, abordagens 
organizacionais, ferramentas, provedores)

•	 Governança dos dados / informação
•	 Estratégia de gestão das informações da empresa 

(EIM, Enterprise Information Management)
•	 Provedores de tecnologia SMB: tecnologias de gestão 

da informação

•	 Qual o benefício comercial de investir em analytics 
de clientes?

•	 Quais provedores possuem as capacidades que 
necessitamos para melhor entender nossos clientes?

•	 Aplicações e funcionalidade das ferramentas de 
analytics e BI

•	 Provedores e conjuntos de ferramentas de analytics e 
BI – pontos fortes e fracos, comparações

•	 Tendências de analytics e de BI, incluindo tecnologia, 
organização e processo

•	 Estratégia, desenvolvimento e implementação de 
programas de BI

•	 Comparar e selecionar os provedores certos
•	 Avaliar o custo de propriedade
•	 Como tirar proveito das principais tendências em BI e 

analytics
•	 Desenvolver programas e estratégias de BI 

bem-sucedidos

•	 Como desenvolver uma estratégia de Mobile BI e 
fazer uma implantação bem-sucedida

•	 Como iniciar e fazer evoluir um centro de competên-
cia de BI (BICC)

•	 Capacidades das principais plataformas de BI – seus 
pontos fortes e fracos

•	 Ferramentas de data discovery – como implantá-las e 
alavancar suas capacidades

•	 Business intelligence e analytics nas operadoras de 
telecomunicações

Vertentes da agenda

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 o analytics e nem 
a gestão das informações computariam o que quer que fosse. 

Ser bem-sucedido no uso emergente do 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.

– Como engajar o seu CFO no 
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

B Inovação da informação e estilos analíticos emergentes 
A informação é um ativo de 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 o preditivo e o 
prescritivo, 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.

– 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 (Master Data Management)

– Como iniciar o analytics – preditivo 
e prescritivo

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

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.

– 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

Principais tópicos por vertente
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VERTENTE A

Estratégia e organização

VERTENTE B

Inovação da informação e estilos 
analíticos emergentes

VERTENTE C

Capacitando a infraestrutura 
tecnológica

7:30-18:30 Credenciamento

8:30-9:00 SPS. Fast Forward: soluções em 60 segundos ou menos. Patrocinadores participantes 

9:00-9:15 K1a. Boas-vindas e abertura da conferência. João Tapadinhas

9:15-10:00 K1b. O Futuro de Seus Negócios: Transparente, Decisivo, Personalizado. Donald Feinberg, Ian Bertram, João Tapadinhas e Rita Sallam

10:00-10:30             COFFEE BREAK. Intervalo para networking

10:05-10:25             TH1. Sessão patrocinada: Technology Theater

10:30-11:00
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

11:00-11:15       BREAK

11:15-12:00 Sessões apresentadas pelos patrocinadores 

11:15-12:00 R1. Mesa-redonda patrocinada

11:15-12:00 R2. Mesa-redonda patrocinada

12:00-13:30 SPS. Almoço para networking e recepção dos patrocinadores.

12:05-12:25 TH2. Quadrante Mágico: Business intelligence (BI). Rita Sallam

12:35-12:55 TH3. Sessão patrocinada: Technology Theater

13:05-13:25 TH4. Sessão patrocinada: Technology Theater

12:45-14:15 WK1. Workshop: Como elaborar uma estratégia de analytics. Ian Bertram

13:30-14:15
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

13:35-13:55 TH5. Quadrante Mágico: Gestão do desempenho corporativo (CPM, Corporate Performance Management). Neil Chandler

13:35-13:55 AA1. Pergunte ao analista: Mobile BI. Carlie Idoine

14:15-14:30       BREAK

14:30-15:15 Sessões apresentadas pelos patrocinadores

14:30-15:15 R3. Mesa-redonda patrocinada

14:30-15:15 R4. Mesa-redonda patrocinada

15:15-15:30 BREAK

15:20-16:40 WK2. Workshop: Como elaborar uma estratégia de gestão da informação. Ted Friedman

15:30-16:15
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

15:30-16:15 AA2. Pergunte ao analista: Melhores práticas para data integration. Mark Beyer

15:35-15:55 TH6. Gartner Open

16:15-16:45 COFFEE BREAK. Intervalo para networking

16:20-16:40 TH7. Sessão patrocinada 

16:45-17:30 K2. Information 2020: Cenário para gestão da informação e business intelligence. Ian Bertram

17:30-19:00 SPS. Recepção dos patrocinadores e coquetel com os participantes

17:35-17:55 TH8. Sessão patrocinada
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VERTENTE A

Estratégia e organização

VERTENTE B

Inovação da informação e estilos 
analíticos emergentes

VERTENTE C

Capacitando a infraestrutura 
tecnológica

8:30-18:00 Credenciamento

9:00-9:30
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

9:30-10:00 COFFEE BREAK. Intervalo para networking

9:35-9:55 TH9. Sessão patrocinada

9:35-11:00 WK3. Workshop: Como criar um centro de excelência de business analytics bem-sucedido. Neil Chandler

10:00-10:45 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

10:00-10:45 AA3. Pergunte ao analista: Como desenvolver capacidades analíticas. Gareth Herschel

10:05-10:25 TH10. Quadrante Mágico: Sistemas de gestão de banco de dados (DBMS) e data warehouse. Donald Fienberg

10:45-11:00 BREAK

11:00-11:45 Sessões apresentadas pelos patrocinadores

11:00-11:45 R5. Mesa-redonda patrocinada

11:00-11:45 R6. Mesa-redonda patrocinada

11:45-12:00 BREAK

12:00-12:45 A6. Estudo de caso B6. Estudo de caso C6. Estudo de caso

12:00-12:45 AA4. Como obter valor do social analytics. Rita Sallam

12:00-12:45 AA5. Blocos para a infraestrutura de data warehouse. Donald Feinberg

12:05-12:25 TH11. Quadrante Mágico: Data integration. Mark Beyer 

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

12:50-13:10 TH12. Quadrante Mágico: Advanced analytics. Gareth Herschel

13:20-13:40 TH13. Sessão patrocinada

13:50-14:10 TH14. Sessão patrocinada

13:45-15:15 WK4. Workshop: construindo uma plataforma de business analytics. João Tapadinhas 

14:15-15:00
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 Fienberg

14:20-14:40 AA6. Pergunte ao analista: Como entregar self-service business analytics. Carlie Idoine

14:20-14:40 TH15. Quadrante Mágico: Ferramentas de qualidade dos dados. Ted Friedman

15:00-15:15 BREAK

15:15-15:45 Sessões apresentadas pelos patrocinadores

15:45-16:15 COFFEE BREAK. Intervalo para networking

15:50-16:10 TH16. Sessão patrocinada

16:15-17:00
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

16:15-17:00 AA7. Pergunte ao analista: Negociando com provedores de BI. Rita Sallam

16:20-16:40 TH17. Gartner Open

17:00-17:15 BREAK

17:15-18:15 K3. A ascensão das máquinas inteligentes (smart machines) e seus disruptivos impactos técnicos, comerciais, econômicos e sociais. João Tapadinhas
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Descrição das sessões

VERTENTE A

Estratégia e organização

A1. To the point: Como engajar o seu 
CFO em business analytics  
O CFO é um tomador de decisões de TI. 
O mais recente estudo de FEI do Gartner 
mostra como os CFOs estão favorecendo 
os investimentos em business analytics 
para melhorar o desempenho da empresa. 
Esta sessão irá discutir como educar e 
engajar o CFO nesses projetos.  
Gareth Herschel

A2. Entendendo o espectro das 
capacidades de analytics 
As organizações sabem que há valor em 
analytics mas se esforçam por 
compreender as várias capacidades de 
analytics que elas podem alavancar e 
quando deverão usá-las.  
Gareth Herschel

A3. Como alcançar o valor do 
business analytics evitando os perigos 
imprevistos 
Muitas organizações acham difícil mensurar 
o valor de seus programas de analytics. 
Esta apresentação dará enfoque às dicas e 
técnicas para alcançar novos níveis de 
maturidade em sua capacidade analítica.  
Ian Bertram

A4. To the point: Como engajar o seu 
CMO em business analytics 
O marketing pode ser um dos maiores 
consumidores de analytics da organização, 
mas frequentemente tem a tendência de 
ignorar o valor da análise (“Marketing é uma 
arte”) ou de se engajar em suas próprias 
iniciativas analíticas separadas. Esta sessão 
explicará as melhores práticas para efetuar 
análise de clientes.  
Gareth Herschel

A5. Princípios de estratégias 
para big data 
O grande interesse em big data, unido a 
uma apreciação limitada de seus desafios, 
cria uma lacuna na estratégia de 
informações, o que cria um enorme risco 
para as empresas. Por um lado, as 
companhias correm o risco de 
superestimar o investimento em big data 
antes de estarem preparadas para 
executá-lo. Por outro lado, correm o risco 
de subestimar o investimento em big data 

e cederem vantagem para a concorrência.  
Rita Sallam

A7. O que todo profissional de BI 
precisa saber sobre performance 
management e analytics mas tem 
receio de perguntar 
Business analytics é o termo genérico que 
designa business intelligence, analytics e 
performance management. Se você veio 
de uma experiência com BI ou OLAP, 
query e report, ETL, então há um mundo 
totalmente novo de pacotes de aplicações 
e soluções aguardando sua busca. 
Neil Chandler

A8. Como criar uma estratégia eficaz 
de performance management 
corporativa 
Performance management corporativa 
deveria ser uma iniciativa prioritária para 
CFOs. Esta sessão irá definir os 
componentes da performance 
managementcorporativa e explicar como 
essas soluções dão suporte aos processos 
críticos financeiros e melhoram as 
capacidades estratégicas do desempenho.  
Neil Chandler

VERTENTE B

Inovação da informação e 
estilos analíticos emergentes

B1. To the point: Big data e analytics 
– a arte do possível  
Passar através do hype do big data a fim 
de encontrar seu valor para os negócios 
continua a ser um desafio que é definido e 
constatado pelo analytics. Nesta era de 
extensões Hadoop, adotar o fundamento 
correto para as atuais estratégias de 
dados é algo crítico. É essencial entender 
o que as atuais tecnologias em big data 
podem (e o que não podem) oferecer.  
Carlie Idoine

B2. Principais tendências e tecnologias 
emergentes em big data analytics 
Uma coletânea dos melhores insights do 
Gartner sobre o futuro, abrangendo das 
novas analytics (deep learning, ensembles, 
smart systems) às melhores opções de 
abordar problemas dos negócios (inteligência 
na locação, bancos de dados gráficos, 
in-memory, real-time analytics, business 
analytics colaborativa, crowd sourcing).  
Rita Sallam  

B3. Obtendo valor de todos os seus 
dados: analytics de dados 
estruturados e não estruturados 
Históricamente temos voltado nosso foco 
para o acesso e gestão de dados 
estruturados para business analytics. Hoje 
os dados estruturados perfazem apenas 
20% dos dados de uma organização, 
sendo 80% de dados não estruturados. O 
valor real, contudo está no caso do uso 
híbrido – a capacidade de combinar dados 
estruturados e não estruturados para 
obter novos insights. Esta discussão 
define os casos de uso da análise híbrida 
que dependem de ambos os conteúdos 
(dados estruturados e não estruturados).  
Carlie Idoine  

B4. To the point: Entregando o self-
service BI 
Há um grande hype em torno do conceito 
de self-service BI. Esta apresentação define 
a noção de self-service, explica como ela 
está sendo implementada no mundo da BI 
e o valor e vantagem que ela promete 
fornecer. Além disso, discutiremos como 
gerenciar a introdução de self-service BI em 
um ambiente de BI tradicional.  
Carlie Idoine  

B5. Planejando sua jornada pelos 
estilos de implementação de MDM 
(Master Data Management) 
À medida que mais empresas executam 
implantações bem-sucedidas de MDM, 
surgem os roteiros das melhores práticas 
referentes aos estilos de implantação de 
MDM do Gartner. Esta sessão cobrirá roteiros 
típicos de MDM para dados de produtos e de 
clientes, assim como seus valores para os 
programas novos e existentes.  
Ted Friedman 

B7. Como Iniciar o analytics - preditivo 
e prescritivo 
As organizações estão investindo 
rapidamente em análise sofisticada, mas 
para a BI isso requer atitudes e conjuntos 
de habilidades diferentes daqueles 
necessários às implantações tradicionais. 
Esta sessão discutirá as principais 
tendências em advanced analytics e suas 
implicações para a seleção e implantação 
bem-sucedidas das novas capacidades.  
Gareth Herschel

B8. Competência em integração de 
dados: Compilação sem fronteiras e 
abastecimento de dados para analytics 

Capacidades sólidas de integração de 
dados dão suporte à aquisição e entrega 
confiáveis de dados para analytics. As 
organizações líderes estão modernizando 
suas abordagens e infraestrutura por meio 
de serviços compartilhados, hubs de 
integração de dados e um conjunto mais 
diversificado de ferramentas que incluem 
capacidades para fluxo de dados 
granulares em tempo real e acesso 
virtualizado/federado aos dados.  
Mark Beyer

VERTENTE C

Capacitando a infraestrutura 
tecnológica

C1. To the point: In-memory 
analytics  – uma tendência que 
você não deve ignorar  
Os bancos de dados in-memory estão 
alterando o cenário da gestão de dados e 
estão afetando o modo como você deve 
pensar a respeito da infraestrutura de 
informação e analytics.  
Mark Beyer

C2. Princípios-chave da garantia de 
qualidade dos dados 
Entregar dados de alta qualidade é uma 
obrigação para todas as iniciativas 
relacionadas à informação. Quer seu foco 
esteja nos dados de referência ou em algo 
mais, as organizações precisam entender 
toda a abrangência da disciplina e superar 
as principais barreiras para esclarecer o 
assunto. Incorporar vários princípios sobre 
questões de tecnologia, processos e da 
organização é crítico para obter sucesso.  
Ted Friedman

C3. O futuro em data persistence: 
tendências de arquitetura e 
tecnologia DBMS 
Uma coletânea dos melhores insights à 
medida que o nexo das forças coleta 
informações de várias fontes incluindo 
nuvem, mídias sociais e móveis, o DBMS 
deverá fornecer suporte não apenas aos 
novos tipos de informação, mas também a 
novas transações e analytics. Do DBMS 
in-memory ao no-SQL, passando pelo 
DBMS columnar-store, nós examinaremos 
os novos tipos de informação, de transação 
e a tecnologia necessária para dar suporte 
a isso. O que está conduzindo o novo 
paradigma da informação? Que novas 

tecnologias de DBMS estão emergindo 
para dar suporte às novas formas de 
informação e uso? O que os provedores 
estão fazendo para dar suporte a este 
modelo de informação que está mudando?  
Donald Feinberg  

C4. To the point: Business analytics na 
nuvem – o paraíso do BI ou bom 
demais para ser verdade? 
A business analytics na nuvem oferece a 
promessa de um tempo mais rápido para 
a informação, desempenho, escalabilidade 
e um TCO menor com apenas uma fração 
do atual esforço para dar suporte às 
soluções existentes nas próprias 
instalações. Com os pés na terra e 
deixando de lado a propaganda enganosa, 
aprenda os reais benefícios e as 
armadilhas da BI na nuvem.  
João Tapadinhas  

C5. Data warehouse: Começar, parar, 
continuar 
Com o big data mudando o cenário, as 
organizações que estão construindo sua 
infraestrutura de informações para dar 
suporte às suas necessidades analíticas 
fazem a seguinte pergunta: “E o que 
acontece com o data warehouse?” Por 
isso é cada vez mais importante entender 
exatamente qual será a aparência desse 
novo cenário – se ele está mudando, qual 
a rapidez dessa mudança?  
Mark Beyer

C7. Introdução ao Hadoop 
As organizações estão investindo. O hype 
do Hadoop pegou você desprevenido e 
com dificuldade em acompanhá-lo? Você 
procura por uma introdução básica que 
separe o que já existe pronto para uso 
agora do que ainda está nas pranchetas 
de projeto do Vale do Silício? Esta sessão 
de fundamentos fornecerá as instruções 
básicas que você necessita para ter uma 
conversa com os advogados do big data 
de sua organização.  
Donald Feinberg

C8. O impacto disruptivo causado pelo 
data discovery 
O data discovery deixou de ser visto como 
um estorvo e passou a ser visto como um 
capacitador para difusão do analytics a 
uma audiência mais ampla. Quer goste ou 
não, ele está mudando o modo de 
consumirmos informação e está 
redefinindo o mercado da BI. Com os 

líderes de BI enfrentando uma demanda 
crescente por uma BI mais ágil e uma 
maior autonomia dos usuários, já é hora 
de implantar o data discovery.  
João Tapadinhas

PERGUNTE AO ANALISTA

Sessões interativas com os 
analistas do Gartner. Vagas 
limitadas a usuários finais. É 
necessária inscrição antecipada

AA1. Mobile BI  
Carlie Idoine

AA2. Melhores práticas para 
data integration 
Mark Beyer

AA3. Como desenvolver 
capacidades analíticas 
Gareth Herschel

AA4. Como obter valor do 
social analytics 
Rita Sallam

AA5. Blocos para a infraestrutura de 
data warehouse 
Donald Feinberg

AA6. Como entregar self-service 
business analytics 
Carlie Idoine

AA7. Negociando com 
provedores de BI 
Rita Sallam
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Descrição das sessões

QUADRANTES MÁGICOS

TH2. Business intelligence (BI) 
Esta apresentação utiliza a metodologia de 
quadrante mágico do Gartner e pesquisas 
de referência com clientes associados para 
analisar as tendências dominantes e as 
posições da concorrência no mercado das 
plataformas de business intelligence (BI)  
Rita Sallam

TH5. Gestão do desempenho 
corporativo (CPM, Corporate 
Performance Management) 
Esta sessão de quadrante mágico do Gartner 
cobre a gestão do desempenho corporativo 
(CPM, Corporate Performance Management). 
Aprenda quem são nesses mercados os 
líderes, seus rivais, os visionários e os 
operadores de nichos do mercado; saiba 
como os provedores estão evoluindo.  
Neil Chandler  

TH6. Gartner Open

TH10. Sistemas de gestão de banco 
de dados (DBMS) e data warehouse 
O mercado de DBMS e data warehouse 
está se transformando devido às várias 
tendências, tanto novas quanto antigas. 
As aplicações estão se tornando a norma, 
o big data está ficando difundido e o data 
warehouse lógico emerge como uma força 
disuptiva. Adiciona-se a isso as aquisições 
e consolidações ao longo dos últimos dois 
anos e temos um ambiente em 
crescimento, embora tumultuoso, criando 
novas situações de concorrência.  
Donald Feinberg  

TH11. Data integration 
O quadrante mágico para ferramentas de 

integração de dados apresenta a visão do 
Gartner sobre como nossos critérios se 
relacionam com os principais concorrentes 
atuais do mercado e relaciona esses 
critérios às necessidades de avaliação do 
mundo real.  
Mark Beyer 

TH12. Advanced analytics 
Em 2014 o Gartner lança um novo 
quadrante mágico cobrindo o domínio do 
advanced analytics incluindo data mining e 
analytics preditivo.  
Gareth Herschel

TH15. Ferramentas de Qualidade 
dos Dados 
O mercado das ferramentas de qualidade de 
dados está passando por um crescimento 
grande e acelerado com o interesse maciço 
em governança da informação. Explore toda 
a variedade de capacidades funcionais das 
modernas ferramentas de qualidade de 
dados, obtenha insights sobre o universo 
dos provedores e identifique os principais 
critérios de avaliação para obter orientação 
em suas iniciativas para selecionar essas 
ferramentas.  
Ted Friedman

WORKSHOPS

Vagas limitadas a usuários 
finais. É necessário inscrição 
antecipada

WK1. Como elaborar uma estratégia 
de analytics  
Este workshop fornecerá aos participantes 
a oportunidade de participar de um 

processo de definir a estratégia analítica 
para os negócios de suas organizações.  
Ian Bertram

WK2. Como elaborar uma estratégia 
de gestão da informação 
As organizações estão cada vez mais 
interessadas na gestão da informação, mas 
você não conseguirá dar início se não tiver 
uma estratégia. Nós iremos expor a estrutura 
de uma estratégia e propor uma abordagem 
passo a passo para elaborar uma.   
Ted Friedman 

WK3. Como criar um centro de 
excelência de business analytics 
bem-sucedido 
O propósito de um centro de excelência 
de analytics é transformar o foco da 
tecnologia em valor para os negócios. Isso 
significa que os usuários dos negócios 
deverão estar engajados nas várias fases 
do business analytics. Este workshop 
abrange os fatores a serem considerados 
quando você projetar o seu próprio centro 
de excelência em business analytics.  
Neil Chandler  

WK4. Construindo uma plataforma de 
business analytics 
Muitas organizações de TI cujo enfoque 
está no aspecto tecnológico das 
plataformas de business analytics, se 
esforçam para conseguir uma ampla 
adoção das mesmas por parte dos 
usuários dos negócios. Neste workshop 
aprenda como selecionar os componentes 
de tecnologia que trarão um ponto de 
equilíbrio entre a adoção dos usuários e a 
gestão da TI de uma plataforma de 
business analytics.  
João Tapadinhas  

Inscreva-se

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.

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

Ferramentas de Aprovação para o Evento 
Ao participar de um evento do Gartner, você será capaz de estimular novas idéias, 
agilizar as estratégias do projeto e promover suas habilidades profissionais. 
Desenvolvemos um conjunto de materiais que irão ajudá-lo a obter aprovação junto 
a seu gerente e lhe proporcionarão as capacidades necessárias para planejar e 
avaliar sua experiência no evento. 

Economize R$ 245,00

Valor promocional: R$ 3.750,00
Valor após 10 de maio: R$ 3.995,00
Setor público (até 8/5): R$ 3.095,00

3 formas de se inscrever

gartnerevent.com/la/bi      
brasil.inscricoes@gartner.com
(11) 5632-3109 / 0800-774-1440  

Desconto até 10 de maio

Aproveite as tarifas especiais! 
 
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

Local da conferência

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

Desconto 
para grupos

4 pelo custo de 3

7 pelo custo de 5

10 pelo custo de 7

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 reserva-se 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 reserva-se 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.
 
*A economia de R$ 245,00 é referente ao último valor de inscrições R$ 3.995,00 válido após 10/5/2014.

• 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

Quem deverá participar



13 e 14 de maio de 2014 | São Paulo, Brasil | gartnerevent.com/la/bi

Conferência Gartner 
Business Intelligence & 
Information Management 2014

Inscreva-se até 10 de maio 
de 2014 e garanta o valor 
promocional de R$ 3.750,00

Economize R$ 245,00*

gartnerevent.com/la/bi      
brasil.inscricoes@gartner.com
(11) 5632-3109 / 0800-774-1440 

3 formas de se inscrever

Remetente:
CMF Eventos e Congressos
Rua Urussuí, 71, conjunto 25
Itaim Bibi
04542-050 – São Paulo/SP

Patrocinadores
Patrocinadores Premier

Patrocinador Platinum

Patrocinadores Silver

Informe o código BI02

© 2014 Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Gartner é uma marca registrada da Gartner, Inc. ou suas afiliadas. 
Para saber mais, envie um e-mail para info@gartner.com ou acesse gartner.com.


