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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Desenvolva suas habilidades 
estratégicas e de gestão de 
provedores para atender às 
futuras demandas do negócio

Descubra como:
 Conhecer os principais concorrentes que atuam no 
cenário brasileiro de outsourcing.

 Permitir mudanças em seus modelos de 
fornecimento com estratégias inovadoras.

 Determinar quais modelos de fornecimento novos 
e alternativos que melhor se adaptam às suas 
necessidades.

 Negociar contratos e acordos de nível de serviço 
eficientes. 

 Aumentar a agilidade com estratégias de sourcing 
flexíveis.

 Construir processos e capacidades de gestão de 
provedores. 

 Entender outsourcing para Infraestrutura, Aplicativos 
e Cloud Deliverables.

 Identificar os parceiros de outsourcing estratégico 
que se adequem às suas estratégias de TI. 

 Dominar as táticas e estratégias para multi-sourcing 
efetivo.

Otimize suas Estratégias de Recursos de TI e Fortaleça  
suas Alianças Comerciais

Para inscrever-se: www.gartner.com/br/outsourcing • tels.: (11) 3074-9724 / 3073-0625 • e-mail: brasil@gartner-la-events.com

 Atender os objetivos de negócios da empresa por 
meio da criação de uma ampla estratégia de sourcing 
que define e integra serviços internos e externos.  

 Entender e avaliar o complexo cenário 
mercadológico, tendo em vista que os tradicionais 
provedores de outsourcing terão como desafio a 
adaptação às novas realidades de cloud services e os 
outsourcers terão que tornar-se provedores de cloud 
services ou vendedores propriamente ditos, ou se 
arriscarem à erosão de seus mercados de serviços. 

 Entender o valor do negócio, os riscos e os níveis 
de maturidade de todo o cenário de ofertas de 
cloud services e como avaliar a gama de soluções 
que melhor se adaptam às diversas necessidades 
e objetivos de sua empresa. 

 Compreender as vantagens da disciplina na gestão 
de provedores implementada em toda a organização, 
que reduzirá os custos, melhorará os cycle times e 
resultará num portfólio de serviços de outsourcing 
mais eficiente. 

A Conferência do Gartner 
Apresenta as mais Recentes 
Análises Mundiais para:

O evento tem o mérito de 
apresentar abordagens 
globais sobre os 
assuntos sem deixar 
de contextualizá-las no 
mercado brasileiro

Luis Felipe Santos Silva
Analista de Serviços/Gerente 
do BNDES
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QUEM DEVERÁ
PARTICIPAR

Profissionais de TI de Nível 
Sênior e Executivos de 
Negócios, incluindo: 

• CIOs e Subordinados Diretos 
– Executivos de TI (CIO, 
CTO, VP, IS)

• Diretores de Compras, Chefes de 
Supply Chain, Chefes de Sourcing 
Estratégico e suas Equipes

• Diretores de Serviços 
Administrativos, Serviços 
Operacionais e Auditoria

 Corporativa

• Diretores de Shared Services 
e Central Services Company

• Gerentes de Relacionamento de 
Sourcing

• Executivos e Gerentes envolvidos 
no Outsourcing e Parcerias 
Estratégicas de TI

• Consultores, Especialistas, 
Suporte de Gestão de TI, 
Gerentes de Compliance e 
Planejadores Corporativos.

O Mercado de Outsourcing: Principais Fatores
Para se manterem competitivas, as organizações de TI precisam 
entender o cenário completo das ofertas de TI disponíveis 
no mercado. Elas precisam compreender o impacto que as 
tecnologias emergentes estão tendo e construir uma estratégia 
que lhes permita avançar com a tecnologia de hoje. Esta 
vertente examina os fatores do mercado que direcionam o 
outsourcing no mundo e especificamente no Brasil. 
• Como tecnologias dinâmicas afetam o fornecimento 

corporativo de TI? 
• Quais são as demandas de TI no Brasil e quais são as 

mudanças do mercado de serviços? 
• Quais são os fatores de TI que mais impactam sua 

organização? 

Ofertas de Serviços e Transformações Relacionadas
Esta vertente oferece um insight sobre como as ofertas de 
serviços estão mudando para oferecer soluções de baixo custo 
com maior flexibilidade. Novas soluções podem gerar economia 
e oferecer uma transição muito mais rápida para atender as 
atuais necessidades do negócio.
• Quais soluções de TI estão levando a um menor custo de TI 

hoje? 
• Como as cloud solutions realmente criam valor à sua 

organização de TI?
• Quais são as atuais tendências de transformação na TI?

Práticas Eficazes e Inovadoras na Gestão de 
Provedores
A Gestão de Provedores é uma necessidade constante; 
entretanto, essa necessidade pode ser simplificada 
implementando-se o contrato e a governança certos. Esta 
vertente analisa as práticas de gestão de provedores desde 
as táticas fundamentais do negócio até os novos e inovadores 
conceitos para a gestão de alianças estratégicas com os 
provedores de serviços.
• Como criar níveis de serviço e modelos de preços eficazes 

para atender as necessidades do negócio? 
• Como negociar mudanças para o negócio, após o contrato 

estar assinado? 
• Quais são os métodos para se criar um modelo de 

organização e governança efetivo?
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AGENDA DAS VERTENTES

Uma Ampla Agenda Elaborada Exclusivamente 
para os Profissionais de TI do Brasil

CONECTE-SE AO 
GARTNER

http://twitter.com/Gartner_inc
www.twitter.com/gartnersummitBR
Hash Tag: #GartnerOutsourcingBR

http://www.facebook.com/Gartner
www.facebook.com/GartnerSummitsBrazil
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AGENDA

     

      Terça-feira, 5 de Junho de 2012 - 10 dia
  8h00 - 19h00 Credenciamento
  8h00 -  9h00 Sessão com Patrocinadores - Conheça o que os Patrocinadores têm a Oferecer
  9h00 -  9h30  Boas-Vindas e Abertura - David Ackerman
  9h30 - 10h30 K1 - Palestra-chave de Abertura: Revolução no Meio da Evolução: As Dez Mudanças de Jogo para Sourcing da TI - Helen Huntley
 10h30 - 11h00 Networking Break
  Vertente A - O Mercado de Outsourcing: Vertente B - Ofertas de Serviços  Vertente C - Práticas Eficazes e
  Principais Fatores e Transformações Relacionadas Inovadoras na Gestão de Provedores
 11h00 - 12h00 A1 - A Experiência ITO – Novas Normas,   B1 - Criando Valor ao Negócio C1 - Workshop: Gerenciando Seu Contrato
  Novos Serviços e Novos Provedores          Através de Mecanismos e Colaboração de Outsourcing - Renegociação de Contratos 
  David Ackerman Confiáveis - Cassio Dreyfuss William Maurer
 12h00 - 12h15 Break
 12h15 - 13h00  Solution Provider Sessions
 13h00 - 15h00 Almoço Geral de Networking (com Participantes e Patrocinadores)

 13h10 - 13h30 TH4 - Outsourcing: O Competitivo Cenário do Brasil - Allie Young

 15h00 - 16h00  A2 - Outsourcing de Aplicativos –  B2 - Trocando Provedores ou Insourcing – C2 - Criando um Modelo Excepcional de 
  7 Tópicos-chave que Você Precisa Saber Trocar… ou não Trocar, eis a Questão Organização e Governança para Gestão de
  Frances Karamouzis Helen Huntley Provedores - Linda Cohen

 15h00 - 16h00 AUR1 - Contratando Serviços de Outsourcing - David Ackerman
 15h00 - 16h15  Workshop: Modelo de Business Case para Serviços de Infraestrutura Cloud e de Baixo Custo - Frank Ridder
 16h00 - 16h15 Break
 16h15 - 17h00  Solution Provider Sessions
 17h00 - 17h15 Networking Break
 17h15 - 18h15 K2 - Palestra-chave: Cumprindo a Promessa: Seis Passos para um Outsourcing Melhor - Linda Cohen
 18h15 - 19h45 Coquetel dos Patrocinadores
 18h55 - 19h15 Hype Cycle: Serviços de Infraestrutura e Outsourcing - Bill Maurer  

 Quarta-feira, 6 de Junho de 2012 - 20 dia
  8h00 - 18h00 Credenciamento

  Vertente A - O Mercado de Outsourcing: Vertente B - Ofertas de Serviços  Vertente C - Práticas Eficazes e
  Principais Fatores e Transformações Relacionadas Inovadoras na Gestão de Provedores
  9h00 - 10h00 A3 - O Cenário do Mercado de Serviços de TI B3 - Transformando sua Infraestrutura  C3 - Infraestrutura: Framework de Preços. 
  no Brasil - A Promessa do Mercado Brasileiro através dos Modelos de Utilidade  Conduzindo seu Próprio Destino
  Allie Young / Cassio Dreyfuss Pública (IUS) e IaaS Cloud - Frank Ridder David Ackerman

  9h00 - 10h00 AUR2 - Gestão de Nível de Serviço - Bill Maurer 
 10h00 - 10h30 Networking Break
 10h30 - 11h30 A4 - Estudo de Caso B4 - Estudo de Caso C4 - Estudo de Caso 
 10h30 - 11h30 AUR3 - Classificação de Provedores Para Uma Estratégia de Gestão de Outsourcing Eficaz - Linda Cohen

 11h30 - 11h45 Networking Break

 11h45 - 12h30 Solution Provider Sessions
 12h30 - 14h00 Almoço Geral de Networking (com Participantes e Patrocinadores)

 12h40 - 13h00 Hype Cycle: Aplicativos - O que vem a ser o atual Hype Cycle para Outsourcing de Aplicativos e o que isso Significa para sua Estratégia e  
  Eficácia do Outsourcing - Frances Karamouzis
 14h00 - 15h00 A5 - Outsourcing da Infraestrutura –  B5 - Adquirindo Cloud Services,  C5 - Quando e Como Desenvolver e Utilizar 
  7 Tópicos-chave que Você Precisa Saber Entendendo o Hype e Contratando a  os Níveis de Serviços Baseados em
  David Ackerman Realidade - Frank Ridder Business Outcome - William Maurer

 14h00 - 15h00 AUR4 - Abordagem Efetiva de Preços Para Provedores de Serviços Motivados - Helen Huntley

 14h00 - 15h15 Workshop: Modelo de Business Case para SaaS versus Software Aplicativo e Serviços Tradicionais - Frances Karamouzis
 15h00 - 15h15 Break
 15h15 - 15h45 Solution Provider Sessions
 15h45 - 16h00 Networking Break
 16h00 - 17h00 A6 - O que Você Precisa Saber sobre  B6 - A Nova Proposição de Valor para a TI, C6 - As Novas Realidades na Seleção 
  o Mercado de Serviços de TI no Brasil Serviços Industrializados de Baixo Custo de Provedores de Serviço num Mundo
  Allie Young William Maurer Cloud-Based - Frances Karamouzis
 16h00 - 17h00 AUR5 - Opções de Outsourcing para o Data Center - Frank Ridder 
 17h00 - 17h15 Networking Break
 17h15 - 18h00 K3 - Palestra-chave de Encerramento: Juntando as Peças para Alcançar o Sucesso do Sourcing - Moderador Cassio DreyfussAg
en
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       Segunda-feira, 4 de Junho de 2012 - Atividades Opcionais Pré-Conferência
 14h00 - 18h00 Pré-registro

 15h30 - 17h00 Workshop de Patrocinadores (Estes workshops são opcionais para participantes pré-inscritos e qualificados. É necessário inscrição prévia.)
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VERTENTE A
O Mercado de Outsourcing: 
Principais Fatores

A1 - A Experiência ITO – Novas 
Normas, Novos Serviços e Novos 
Provedores
Muitas das promessas de vendas feitas por 
ITO não foram cumpridas, dentre elas, e 
principalmente, a criação de valor através da 
alavancagem e escala. Veja como desenvol-
ver sua abordagem para a gestão de serviços 
industrializados num mundo cloud híbrido e 
como a velha maneira de fazer ITO é incapaz 
de atingir essas metas.
• Por que ITO não tem normalmente cumpri-
do suas promessas de vendas, além da redu-
ção de custos, para muitas organizações?
• Quais são as principais forças que estão 
acelerando a mudança de modelos para pro-
vedores e compradores? 
• Que experiência nova os líderes devem 
estar planejando para a gestão?
David Ackerman

A2 - Outsourcing de Aplicativos 
– 7 Tópicos-chave que Você Precisa 
Saber
Sete elementos que devem ser considerados 
na medida em que as empresas busquem o 
desenvolvimento e a manutenção da aplica-
ção de outsourcing. Com as mudanças do 
mercado, os modelos e abordagens de forne-
cimento, esses 7 elementos serão fundamen-
tais no desenvolvimento de um engajamento 
efetivo do outsourcing de aplicativos.
• Quais os principais fatores que impactam o 
outsourcing de aplicativos e como as organi-
zações devem responder a isso?
Frances Karamouzis

A3 - O Cenário do Mercado de 
Serviços de TI no Brasil - A Promessa 
do Mercado Brasileiro
Com a economia global em plena expansão 
e as demandas e expectativas imediatas com 
relação à tecnologia e estratégias de serviços 
para suportar suas metas de crescimento, o 
futuro e a fortuna das organizações no Brasil 
são promissores. Mas, ainda há desafios e 
questões iminentes se o Brasil está realmente 
preparado para abraçar as oportunidades. Es-
tamos voltados aos diversos cenários possíveis 
e a probabilidade de sucesso de cada um. 
• Como a dinâmica do mercado, as oportu-
nidades e os riscos delineiam o Mercado de 
serviços/sourcing de TI no Brasil? 
Allie Young e Cassio Dreyfuss

A5 - Outsourcing da Infraestrutura – 7 
Tópicos-chave que Você Precisa Saber 
Sete elementos que devem ser considerados 
na medida em que as empresas necessitem 
terceirizar a infrastrutura para incluir 

helpdesk, desktop, data center e network. 
Com as mudanças do mercado, os 
modelos e abordagens de fornecimento, 
esses 7 elementos serão fundamentais no 
desenvolvimento de um engajamento efetivo 
do outsourcing da infraestrutura. 
• Quais os principais fatores que impactam 
o outsourcing da infraestrutura e como as 
organizações devem responder a isso?
David Ackerman

A6 - O que Você Precisa Saber sobre o 
Mercado de Serviços de TI no Brasil
O mercado de serviços de TI no Brasil é 
possivelmente o mais maduro e promissor 
da América Latina, mas é também complexo 
e passível de rápidas mudanças. As orga-
nizações brasileiras que buscam explorar o 
valor da TI provavelmente também buscarão 
provedores de serviços externos. Esta apre-
sentação identificará o contexto econômico e 
de negócios do Brasil e os principais fatores 
que influenciam o crescimento do mercado 
de serviços de TI. Também serão exploradas 
as realidades relativas as demandas e as ex-
pectativas relativas ao fornecimento e quais 
provedores de serviços estão em busca de 
crescimento no Brasil. 
• Qual a atual situação do mercado de 
serviços/outsourcing de TI no Brasil e as for-
ças do mercado, e quais mudanças ocorrerão 
no futuro? 
• Quais são as estratégias dominantes, 
comportamentos e preferências do usuário 
quanto aos serviços de TI? 
• Quais provedores de serviço líderes estão 
disponíveis para suportar as organizações 
brasileiras e como eles estão posicionados 
no mercado?
Allie Young

VERTENTE B
Ofertas de Serviços e 
Transformações Relacionadas

B1 - Criando Valor ao Negócio 
Através de Mecanismos e 
Colaboração Confiáveis
Os negócios exigem idéias criativas, vanta-
gens competitivas e definitivamente custos 
mais baixos. Os provedores oferecem uma 
infinita variedade de serviços. Em tempos 
turbulentos, o Sourcing requer foco extremo 
e muita disciplina para atar o fornecimento à 
demanda e criar valor ao negócio. Veja como 
desenvolver uma estratégia de sourcing, as-
segurar o alinhamento dos negócios e criar 
a disciplina certa para coordenar e integrar 
participantes e atividades.
• Quais são os novos requisitos de gestão de 
sourcing? 
• Como a estratégia e a governança supor-
tam a gestão de sourcing para criar valor?
Cassio Dreyfuss

Para inscrever-se: www.gartner.com/br/outsourcing • tels.: (11) 3074-9724 / 3073-0625 • e-mail: brasil@gartner-la-events.com

DESCRIÇÃO DAS SESSÕES

PALESTRAS-CHAVE

K1 - Revolução No Meio da Evolução: 
As Dez Mudanças de Jogo Para  
Sourcing de TI
O mundo de TI está mudando e os CIOs e 
os Gerentes de Sourcing estão enfrentando 
desafios, decisões e oportunidades sem pre-
cedentes para se ajustarem à essa mudança. 
Esta apresentação desvendará as principais 
mudanças de jogo para TI e Sourcing que os 
líderes devem conhecer para obterem suces-
so a longo prazo.
• Como as expectativas de geração Y estão 
mudando a TI? 
• Quais empresas podem criar uma vanta-
gem competitiva com a tecnologia? 
• Qual deve ser o foco das organizações de 
TI hoje em dia?
Helen Huntley

K2 - Cumprindo a Promessa: Seis 
Passos Para Um Outsourcing Melhor
Mesmo com duas décadas de experiência 
em outsourcing, as empresas ainda lutam 
para fazer o outsourcing render. Em nosso 
trabalho com as organizações do cliente, 
grandes e pequenas, em todas as indústrias, 
o Gartner identificou seis grandes problemas 
que prevalecem no outsourcing. 
• Quais os seis problemas que ainda afligem 
os negócios de outsourcing?
• Como identificar tais problemas na medida 
em que possam aparecer em seu negócio?
• Como administrar tais problemas de modo 
eficaz?
Linda Cohen

K3 - Palestra de Encerramento: 
Juntando as Peças para  Alcançar o 
Sucesso do Sourcing 
Hoje o mercado de serviços muda rapida-
mente. Para sobreviver e prosperar, as em-
presas devem gerenciar com eficácia suas 
abordagens para outsourcing. Um painel do 
Gartner faz um resumo das principais “lições 
aprendidas” na Conferência de Outsourcing 
e Parcerias Estratégicas 2012 do Gartner, 
assim você estará melhor preparado para 
implementar as mudanças abordadas nas 
apresentações desta conferência. 
Destaques da Conferência que devem gerar 
uma ação em seu negócio de outsourcing. 
• O que o Gartner ouviu como sendo as 
principais áreas de preocupação dos parti-
cipantes. 
• Insight para uma resolução efetiva.
Cassio Dreyfuss



7

B2 - Trocando Provedores ou 
Insourcing – Trocar… ou não Trocar, 
eis a Questão
Uma vez firmados os contratos entre as orga-
nizações e os provedores, há um vínculo nes-
sa relação. Esta sessão discute esse elo que 
liga clientes e provedores como também as 
questões que você irá enfrentar caso rompa 
essa relação e traga os serviços de volta ou 
contrate outro fornecedor externo.
• Quais os riscos que você deve enfrentar na 
troca de provedores? 
• Como você poderá mitigar tais riscos ao 
trazer de volta os serviços de volta ou ao 
contratar um outro fornecedor externo? 
Helen Huntley

B3 - Transformando sua Infraestrutura 
através dos Modelos de Utilidade 
Pública (IUS) e IaaS Cloud 
O mercado combinado de outsourcing e 
hosting do Data Center equivalente a $ 110 
bilhões está se transformando rapidamente 
devido aos cenários de industrialização, cloud 
e de baixo custo da TI. As pesquisas mostram 
uma absorção de serviços IUS e IaaS, que 
estão começando a substituir em questões 
de popularidade as abordagens tradicionais. 
Aprenda mais sobre como explorar o novo 
valor dos IUS e IaaS.
• Como o Mercado de outsourcing e hosting 
do Data Center está sendo transformado por 
meio de cloud computing e modelos de for-
necimento híbridos?
• Quais são os novos e os tradicionais prove-
dores, suas ofertas e os verdadeiros clientes 
que utilizam esses serviços? 
• O que as organizações do cliente devem 
fazer na prática – da estratégia a negociação 
– explorar o valor de IUS? 
Frank Ridder

B5 - Adquirindo Cloud Services, 
Entendendo o Hype e Contratando a 
Realidade
A tendência é adicionar os cloud services ao 
ambiente de sourcing. As organizações não 
estão somente começando a entender o que 
isso significa ao desenvolverem suas estraté-
gias de sourcing, mas também estão se de-
parando com maiores obstáculos ao lidarem 
com o lado contratante. Esta apresentação 
explica os principais riscos e questões com 
a contratação de cloud services e discute 
as estratégias e opções de mitigação de tais 
riscos. 
• The cloud is cloudy – contratação de cloud 
services entre hype e realidade. 
• Quais são os principais riscos com contra-
tos de cloud services? 
• Ideias e recomendações para se trabalhar 
tais questões. 
Frank Ridder

B6 - A Nova Proposição de Valor para 
a TI, Serviços Industrializados de 
Baixo Custo
Os Serviços Industrializados de Baixo Custo 
(ILCS) já começaram a mudar a proposição 
value-for-money da TI. Os ILCSs permitem 
uma acelerada otimização dos custos e maior 
foco sobre as iniciativas de TI que geram 
valor. Os Gerentes de TI e Sourcing devem 
aprender como explorar os ILCSs ou explicar 
aos seus CEOs porque não estão os mesmos 
sendo alavancados. 
• O que vem a ser Serviços Industrializados 
de Baixo Custo e como impactarão o merca-
do de Serviços de TI? 
• Quais são as atuais modelos de ofertas de 
ILCS e os verdadeiros clientes que exploram 
o valor dos ILCSs? 
• O que a organização do cliente deve por em 
prática – da estratégica a negociação – para 
entender o valor e o custo total dos ILCSs?
William Maurer

VERTENTE C
Práticas Eficazes e Inovadoras 
na Gestão de Provedores

C1 - Workshop: Gerenciando Seu
Contrato de Outsourcing -
Renegociação de Contratos
Toda relação de outsourcing está em cons-
tante estado de mudança e negociação. Este 
workshop oferece as diretrizes necessárias 
para negociação de serviços, custos e mu-
danças com seus provedores após o início 
do contrato.
• Quais termos e questões são continuamen-
te negociados? 
• Como você pode assegurar o sucesso em 
seus contratos de outsourcing por meio de 
negociações?
William Maurer

C2 - Criando um Modelo Excepcional 
de Organização e Governança para 
Gestão de Provedores 
Muitas empresas lutam para colocar juntas as 
organizações de gestão de provedores. Esta 
sessão aborda os processos e os direitos de 
propriedade dos processos necessários para 
uma gestão mais eficaz dos provedores e 
enfatiza as atividades e direitos de decisão na 
gestão de provedores. 
• Quais são as atividades fundamentais da 
gestão de provedores? 
• Que papéis são necessários para a gestão 
de provedores? 
• Como os direitos de decisão devem ser 
gerenciados? 
Linda Cohen

C3 - Infraestrutura: Framework de 
Preços. Conduzindo Seu Próprio 
Destino
Aprenda como cotar seus contratos de infra-
estrutura e aplicação utilizando as melhores 
práticas, métodos, modelos e estruturas do 
Gartner. Esta sessão aborda as medidas de 
desempenho de hoje e como as mesmas po-
dem ser utilizadas como base das medidas 
de amanhã, e ainda como associar as métri-
cas de desempenho aos modelos de preços 
mais comuns e meios para manter um con-
trato flexível quando ocorrerem mudanças.
• Quais são as medidas de desempenho de 
hoje e como podemos utilizá-las como base 
para as medidas de amanhã? 
• Como podemos associar as métricas de 
desempenho aos modelos de preços mais 
comuns e permanecer consistentes com as 
opções do mercado e ainda manter um con-
trato flexível quando mudanças ocorrerem 
para acompanhar os futuros requisitos do 
negócio e as soluções relevantes? 
David Ackerman

C5 - Quando e Como Desenvolver 
e Utilizar os Níveis de Serviços 
Baseados em Business Outcome
Considerando que as soluções são 
cada vez mais frequentemente soluções 
cloud-based virtualizadas, como seremos 
capazes de medir e determinar o sucesso? 
E serão tais medidas as velhas medidas téc-
nicas e de processos ou os níveis de serviço 
business outcome tantas e tantas vezes fa-
lado? Se forem os últimos, de onde vem e o 
que devemos fazer com eles para assegurar 
o sucesso?
• O que são níveis de business service? 
• Como você determinar os níveis de 
business service? 
• Como conseguir que seu fornecedor de 
serviços trabalhe com eles? 
Bill Maurer

C6 - As Novas Realidades na Seleção 
de Provedores de Serviço num Mundo 
Cloud-Based
Num mundo de rápidas mudanças de sour-
cing, vemos a consumerização, a compo-
nentização, a virtualização e a padronização 
como novas forças que mudam as demandas 
do comprador e influenciam na seleção dos 
provedores. Seus provedores de serviços es-
tão deixando agressivamente suas capacida-
des marcadas em modelos de fornecimento 
cada vez mais difíceis. As atividades de se-
leção e avaliação devem ser abordadas com 
atenção para assegurar o foco no resultado 
do negócio, incorporando ao mesmo tempo 
avaliações múltiplas e pontos de validação. 
• Quais são os componentes-chave na sele-
ção de provedores? 
• Como você absorve esses pontos e os 
aplica no processo? 
• Quais são os benefícios e os resultados ao 
agir desta maneira? 
Frances Karamouzis

Registre-se antes de 01 de junho e economize R$ 200,00*!
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Allie Young 
Vice-Presidente de Pesquisas do Gartner

Allie Young é Vice-Presidente de Pesquisa e foi distinguida com 
o título de Analista Emérita. Ela integra o grupo de Serviços 
Globais de TI na área de mercado de serviços. Allie se dedica 
à pesquisa de terceirização de TI, especificamente ao mercado 
de terceirização de aplicativos. Nos últimos 10 anos, contribuiu 
para a pesquisa de serviços e terceirização de TI, monitorando as 
principais tendências do mercado, estratégias de fornecedores, 
necessidades dos usuários, análises de contratos e problemas 
competitivos, além de assumir a responsabilidade por alguns 
projetos de consultoria. São de sua autoria os relatórios anuais 
de Tendências de Mercado de Serviços de TI do Gartner 
Dataquest, nos quais trata de tópicos tais como: evolução da 
terceirização, desejos e necessidades dos usuários, estratégias 
dos fornecedores, desenvolvimento de novos serviços, 
estratégias de contratação, entre outros. Allie é co-autora do livro 
“Multisourcing: Moving Beyond Outsourcing to Achieve Growth 
and Agility” publicado em novembro de 2005 pela Harvard 
Business School Press. 
Antes de ingressar no Gartner, atuou como consultora autônoma 
de pesquisa de mercado. 
Allie Young é bacharel em Inglês/Literatura pela Faculdade 
Gustavus Adolphus, de Minnesota, Estados Unidos.

Cassio Dreyfuss
Vice-Presidente de Pesquisas do Gartner

Cassio Dreyfuss é Vice-Presidente de Pesquisa para a América 
Latina do Gartner. Estuda as áreas de interface de TI – negócios, 
planejamento de TI, gestão e questões organizacionais. Seu 
principal interesse é na área de fornecimento estratégico, 
enfocando serviços, recursos e práticas gerenciais. Ele também 
segue as tendências e direções de TI na América Latina. Antes 
de unir-se ao Gartner, era responsável pela unidade de negócio 
da consultoria da Atos Origin, multinacional de serviços, no Brasil. 
É graduado em Engenharia Mecânica pela IMT Mauá, de São 
Paulo, Brasil, e tem curso de mestrado em Administração, com 
especialização em Teoria e Comportamento Organizacionais pela 
FGV-EAESP de São Paulo, Brasil. Fez também diversos cursos 
de desenvolvimento profissional no Brasil e no exterior.

Para inscrever-se: www.gartner.com/br/outsourcing • tels.: (11) 3074-9724 / 3073-0625 • e-mail: brasil@gartner-la-events.com

PALESTRANTES

David Ackerman
Diretor de Pesquisas do Gartner

David Ackerman é Diretor de Pesquisas do Gartner e integrante 
da Equipe de Sourcing de TI. Atualmente, Ackerman conduz 
pesquisas associadas ao sourcing da infraestrutura de TI em 
todas as quatro fases do ciclo de vida de sourcing. Nesta 
capacidade, ele assegura análises integradas de alta qualidade 
em todos os serviços de outsourcing, juntamente com o 
desenvolvimento continuado de novas pesquisas para atender 
as necessidades dos clientes Gartner.
Suas responsabilidades incluem trabalhar com os clientes 
visando solucionar as questões relacionadas à infraestrutura 
como também desenvolver pesquisas para impulsionar o 
desempenho melhorado.  
Ackerman conta com mais de 28 anos de experiência 
dedicados a Equipe do Gartner em planejamento estratégico, 
desenvolvimento de produto, consultoria em tecnologia da 
informação, sistemas de pagamento via Internet, gestão do 
relacionamento com fornecedores, práticas de outsourcing e 
gestão da infraestrutura de redes locais. 

Frances Karamouzis
Vice-Presidente de Pesquisas do Gartner

Frances Karamouzis é Vice-Presidente de Pesquisa do Gartner. 
O foco da sua pesquisa recai sobre o mercado de Outsourcing 
e Serviços de TI, é líder na prática de pesquisas globais em 
Sourcing e Diretora de Agenda na área de estratégia e gestão de 
serviços.
A Sra. Karamouzis tem mais de 10 anos de experiência em 
gerenciamento de tecnologia da informação, processos de 
negócios e estratégias, em uma série de áreas e segmentos de 
indústria. Antes de unir-se ao Gartner, trabalhou por 11 anos em 
uma das maiores empresas de consultoria do mundo (uma das 
big 5), onde se envolveu em várias áreas de serviços, incluindo 
estratégias, desenho de processos, integração de sistemas, 
gestão de mudança organizacional e gestão do conhecimento. 
Além disso, Frances atuou como Diretora na prática de 
consultoria estratégica para uma consultoria de menor porte, 
atuando em mercado de nicho.
É formada em negócios e contabilidade, com mestrado em 
finanças pela Universidade de Nova York, dos Estados Unidos.
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Frank Ridder
Vice-Presidente de Pesquisas do Gartner

Frank Ridder é Vice-Presidente de Pesquisas do Gartner na área 
de Serviços de TI e Sourcing. Sua atividade é fundamentalmente 
dar suporte às organizações durante todo o ciclo de vida 
de sourcing para serviços de infraestrutura, incluindo o Data 
Center e o Usuário Final. Ele é o mais importante mentor de 
competências multisourcing, serviços públicos de infraestrutura 
e cloud sourcing. Ridder conduz as principais pesquisas na 
Fase 2 (Seleção de Fornecedores) e na Fase 3 (Contratos e 
Desenvolvimento de Negócios) e também é responsável pelo 
Portal “German Gartner for IT Leaders” voltado para Sourcing e 
Relacionamento com Fornecedores.
Antes de se ingressar no Gartner, Ridder gerenciou o marketing 
de outsourcing da HP na Europa, Oriente Médio e África. Ele 
foi responsável por todos os programas de marketing externos, 
pelas relações com os analistas e assessoria de imprensa, por 
programas de desenvolvimento de vendas e programas de 
desenvolvimento de canais. Antes disso, ele ocupou diversas 
posições em empresas nacionais e internacionais em vendas de 
outsourcing, acordos e gestão de clientes.

Helen Huntley
Vice-Presidente de Pesquisas do Gartner

Helen Huntley é Vice-Presidente de Pesquisas. Ela provê análises 
em governança, gerenciamento de desempenho, entrega global 
de outsourcing e gestão estratégica de fornecedores. Helen 
anteriormente, atuava na área de Consultoria do Gartner na 
prática de Strategic Sourcing. Nesta função, foi responsável pela 
criação dos processos apropriados para solucionar os desafios 
dos clientes em sourcing, tanto da perspectiva dos provedores 
como dos usuários.
Antes de unir-se ao Gartner, Helen trabalhou em uma companhia 
financeira por 3 anos. Como Vice-Presidente de Gerenciamento 
de Outsourcing, negociava, administrava múltiplos contratos 
de outsourcing e de compras, sendo responsável por todos os 
contratos e parcerias negociados.
Como Gerente Sênior na organização de TI, a Sra. Huntley 
também participou de Planejamento Estratégico de TI de grande 
escala. Antes, Helen trabalhou na EDS por mais de doze anos 
em diversas funções.

Linda Cohen
Vice-Presidente de Pesquisas do Gartner

Linda Cohen é Vice-Presidente e Chefe de Pesquisa, onde 
lidera globalmente a área de Sourcing, fornecendo assessoria 
estratégica aos clientes que adquirem ou fornecem serviços 
estratégicos de sourcing ao redor do mundo. Linda é também 
membro do Conselho Superior de Pesquisa, o órgão que 
estabelece as direções e gere toda a pesquisa do Gartner. Linda 
é co-autora do livro “Multisourcing: Moving Beyond Outsourcing 
to Achieve Growth and Agility” publicado em novembro de 2005 
pela Harvard Business School Press.
Antes de unir-se ao Gartner, Linda trabalhou para um grande 
fornecedor de serviços de TI em várias posições de gestão, 
passando de Diretora de Programa das Operações de 
Outsourcing a Diretora de Marketing de Outsourcing nos 
mercados comercial e governamental.
É formada em psicologia pelo Ithaca College, de Nova York, 
Estados Unidos.

William Maurer
Vice-Presidente de Pesquisas do Gartner

William Maurer é Vice-Presidente de Pesquisa. Bill trabalha 
atualmente na área de Sourcing e Serviços de TI. Ele é o principal 
responsável pela pesquisa do ciclo de vida do sourcing, na fase 
dois (seleção de fornecedores), fase três (desenvolvimento de 
contratos e acordos) e fase quatro (gestão de relacionamentos) 
e é um autor de destaque na área de métricas de desempenho, 
painéis de controle de desempenho e desenvolvimento de níveis 
de serviço e acordos de níveis de serviço.
Antes de unir-se ao Gartner, Bill foi Diretor da Life Cycle Solutions 
Southeast para a GE Capital IT Solutions. Também deteve 
várias outras posições de gestão sênior de TI incluindo a de 
CIO, Vice-Presidente de Marketing de Serviços, Vice-Presidente 
de Desenvolvimento de Soluções e Diretor de Suporte de 
Aplicativos, assim como também foi proprietário de uma empresa 
de outsourcing.
É formado pela Indiana University, dos Estados Unidos.
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 Mesas redondas de estudo de caso
Para ajudá-lo a investigar mais a fundo as apresentações de estudo 
de caso e discutir as questões que surgirem, serão realizadas sessões 
em formato mesa redonda para dar-lhe uma oportunidade adicional 
de interagir. Há limites para participação nessas sessões, com o 
objetivo de permitir conversações mais aprofundadas. Inscreva-se 
através da ferramenta Agenda Builder.

 Workshops
Os workshops oferecem a oportunidade de atualizar seu 
conhecimento de princípios básicos importantes, aprofundar-se nos 
tópicos principais e ouvir o que outros têm a dizer em um ambiente de 
aprendizado prático. Verifique a agenda para os workshops deste ano.

 Estudos de Caso de Empresas Usuárias
Oportunidade inestimável de aprender sobre uma recente 
implementação diretamente dos que estão envolvidos nela, os 
estudos de caso de usuário final ocorrerão ao longo da conferência. 
Ouça a apresentação e em seguida exponha suas questões 
diretamente aos executivos de negócios e de TI que estiverem 
liderando as iniciativas.

Conheça mais sobre as atividades 
especiais 

SESSÕES ONE-ON-ONE 
COM ANALISTAS DO 
GARTNER
Você conversará individualmente 
ou em um pequeno grupo e obterá 
a orientação qualificada e objetiva 
que necessita para planejar e investir 
acertadamente.

Todos os participantes usuários finais 
são convidados a se inscreverem 
nas Mesas Redondas entre Analistas 
e Usuários. Essas discussões 
de 60 minutos para 12 pessoas 
são moderadas por um Analista 
do Gartner e oferecem valiosos 
intercâmbios entre colegas de 
profissão em questões que integram 
seus negócios.

Para inscrever-se: www.gartner.com/br/outsourcing • tels.: (11) 3074-9724 / 3073-0625 • e-mail: brasil@gartner-la-events.com

Um ponto de vista 
independente e imparcial
Nossa equipe global de 
pesquisadores e analistas está 
comprometida com a pesquisa 
objetiva, independente e imparcial. 
Suas avaliações são baseadas na 
experiência, observação e dados 
coletados de dezenas de milhares 
de empresas em todo o globo.

Consultor confiável para 
as maiores empresas 
do mundo
Mais de 65% da Fortune 1000 e 
80% da Global 500 dão suporte 
às suas principais decisões 
de tecnologia utilizando os 
conhecimentos do Gartner. 
Elas confiam no Gartner para 
ajudar a guiar seus investimentos 
e crescimento utilizando os 
conhecimentos obtidos pelo 
Gartner ao monitorar os provedores 
de Telecom e alta tecnologia em 
175 segmentos tecnológicos em 
cinco regiões globais.

POR QUE O 
GARTNER?

Entre os patrocinadores, estão:

Patrocinadores Silver

Patrocinadores Gold

Patrocinadores Platinum

�����������

Patrocinador
First Timer



Condições Gerais
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.

DESCONTO
ESPECIAL
Inscreva-se até 01 de junho
e economize R$ 200,00 ! *
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3 formas de inscrever-se!

Consulte a Central de Reservas para obter a 
Tarifa Especial Gartner:

Classic SGL/DBL
R$ 420,00/R$ 470,00 + taxas.
Tarifa sujeita a disponibilidade.
Condições Gerais:
• As diárias incluem café da manhã servido
 no Restaurante;
• Acrescer 5% ISS e R$ 6,00 taxa de turismo;
• Horário de check in: 15h00 e
 check out: 12h00.

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

Registre-se antes de 01 de junho e economize R$ 200,00*!

INSCRIÇÕES

LOCAL DA 
CONFERÊNCIA 

www.gartner.com/br/outsourcing
(11) 3074-9724 / 3073-0625
brasil@gartner-la-events.com
(Informe o código: BRF2-OUTS)

Desconto para Grupos
 4 participantes pelo custo de 3 (3 pagantes + 1 free)
 7 participantes pelo custo de 5 (5 pagantes + 2 free)
10 participantes pelo custo de 7 (7 pagantes + 3 free)
 
Confira todos os benefícios oferecidos para grupos no site do evento 
www.gartner.com/br/outsourcing

Valores
Até 1 de junho.................................... R$ 3.400,00

Após 1 de junho ................................  R$ 3.600,00

Setor Público (até 5 de junho) .................. R$ 2.790,00

*A economia de R$ 200,00 é referente ao último valor de inscrições de R$ 3.600,00 válido após 1/06/12.

Inscrições antecipadas:
aproveite o preço especial!



5 e 6 de junho de 2012
Sheraton São Paulo WTC Hotel • SP, Brasil   
www.gartner.com/br/outsourcing

Conferência 
Outsourcing &
Parcerias Estratégicas

DESCONTO ESPECIAL
Inscreva-se até 01 de junho
e economize R$ 200,00 ! *

Remetente:
CMF Eventos e Congressos
Rua Urussuí, 71, conjunto 26 - Itaim Bibi
04542-050 - São Paulo - SP

3 FORMAS DE INSCREVER-SE!

www.gartner.com/br/outsourcing (11) 3074-9724 / 3073-0625 brasil@gartner-la-events.com

Informe o código: BRF2-OUTS

© 2011 Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Gartner é uma marca registrada do Gartner, Inc. ou suas afiliadas. Para mais informações, envie um e-mail para info@gartner.com ou acesse o site gartner.com.
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