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IMPULSIONANDO OS 
NEGÓCIOS DIGITAIS

Os negócios digitais estão fundindo os mundos digital 
e físico, desestruturando todos os ramos de atividade 
e redefinindo o papel da TI. Nesta nova era, pessoas, 
negócios e objetos estão conseguindo se relacionar, fazer 
trocas e até negociar uns com os outros diretamente.

O Gartner Symposium/ITxpo é uma das 
conferências de TI mais influentes e 
estratégicas para CIOs e suas equipes 
de liderança, reunindo cerca de 1.500 
executivos seniores de TI e 350 CIOs. 

CIOs, líderes de negócios e fornecedores de tecnologia, 
que entendem e sabem fazer o melhor uso das 
tecnologias digitais e dos momentos de negócios, terão 
papel importantíssimo em ajudar suas empresas e as 
agências governamentais a vencer nesse novo ambiente. 

No Gartner Symposium/ITxpo 2014 Brasil, que 
acontece de 27 a 30 de outubro, em São Paulo, CIOs 
e executivos seniores de TI aprenderão a construir, 
concretizar e otimizar oportunidades digitais, levar os 
negócios digitais da teoria à prática e desenvolver sua 
própria liderança para que a TI se torne indispensável 
no mundo dos negócios digitais.
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CIO

Aplicações

Business Intelligence e 
Gestão de Informação

Aperfeiçoamento dos processos 
de negócios

Arquitetura empresarial

Gestão de programa 
e portfólio

Infraestrutura e operações: 
Data Center, Servidores, 
Armazenamento e Operações 
de TI

Infraestrutura e operações: 
Mobilidade

Gestão de segurança e riscos

Terceirização e relacionamento 
com fornecedores

Dez vertentes 
alinhadas por papéis 
profissionais em TI 
incluindo mais de 
100 sessões

Programa para CIOs  

Coloque a teoria da sua estratégia 
digital em prática e otimize as 
oportunidades que contribuem 
diretamente para que os principais 
objetivos da sua empresa sejam 
alcançados.

Com um exclusivo Programa para 
CIOs, que abrange vertentes que 
tratam da indústria e do crescente 
papel da TI no mercado, a agenda e 
o evento foram feitos sob medida 
para atender as suas prioridades.

p. 13

p.8

Palestra Keynote 
de Abertura dos 
Analistas do Gartner

Painéis com líderes 
da indústria no Brasil

Palestra com líder e 
formador de opinião 
brasileiro

Planeje a sua EXPERIÊNCIA

Palestra keynote de almoço 
exclusivo para o Programa 
para CIOs

Estudos de caso com CIOs

Signature Series p.6 Sessões de alta demanda sobre tendências

Agenda do evento  p. 14 Confira a agenda detalhada 
com todas as sessões
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Apresentações com 
conteúdo de ponta 
para CIOs

Sessões com provedores 
de soluções

Auditórios do ITxpo
Entre as apresentações estão os 
Quadrantes Mágicos, MarketScopes 
e Hype Cycles

Demonstrações com 
provedores de soluções

Networking 
facilitado

Networking na 
indústria

Recepção especial 
para networking na 
quarta-feira à noite

Recepções do ITxpo 

Interaja com mais de 35 analistas 
do Gartner em apresentações e 
sessões de consulta individual 
com analistas, workshops 
mediados por analistas, 
mesas-redondas e muito mais.

Relacione-se de maneira 
significativa com líderes de TI 
cujos desafios são semelhantes 
aos seus – troque ideias e resolva 
problemas de forma colaborativa. 
Consulte a página 11. 

Explore, experimente e avalie os 
mais avançados produtos e serviços 
de TI oferecidos por mais de 60 
provedores do mercado brasileiro de 
soluções e por novos fornecedores 
de tecnologia emergentes.

Personalize a sua agenda com o Gartner Events Navigator  
Clique na aba “agenda” no site gartnerevent.com/br/symposium  
ou baixe o aplicativo no seu dispositivo móvel.

Sessões individuais 
com analistas
Sessões individuais de aconselhamento 

Mesas-redondas 
com usuários 
e analistas 
Troca de experiências com colegas

Workshops
Sessões interativas em 
grupos pequenos, com um 
enfoque prático

ITxpo exhibit floor
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A agenda dos CIOs 
para 2015 
CASSIO DREYFUSS

As sessões SIgnature SerIeS incluem:

Informações em 2020: a incerteza 
gera oportunidades 
DOUGLAS LANEY

O Signature Series é composto das sessões mais solicitadas que focam nas tendências 
tecnológicas de hoje e do futuro. Insights impressionantes criados para manter os líderes 
à frente da estratégia e da tecnologia serão apresentados nessas sessões imperdíveis, o 
que ajudará os líderes de TI a prever mudanças importantes e ajudar suas estratégias de 
forma compatível.

Destaques do SIGnATuRE SERIES

A agenda dos CIOs para 2015

À medida que 2015 se aproxima, os CIOs e os líderes de TI já estão engajados nas realidades digitais que seus negócios 
e as agências governamentais estão enfrentando. Essa perspectiva precisa deixar de ser secundária para tornar-se 
o foco, e rápido. É preciso que sejam feitas mudanças radicais nas esferas de liderança, valor e gestão de risco, e 
estratégias de tecnologia e informação se fazem necessárias.

SIGNATURE Series

As 10 principais tendências 
tecnológicas estratégicas para 2015 
DONALD FEINBERG
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Não faltarão formas de NETWORKING
•	 Sessão ‘meet-and-greet’, mesas-redondas e networking 

com profissionais da indústria na segunda-feira.

•	 Almoços de networking todos os dias.

•	 Troca de melhores práticas em mesas-redondas com 
analistas e usuários, workshops temáticos e novos 
espaços de convívio.

•	 As recepções de networking do ITxpo acontecem todos 
os dias, para todos os participantes.

•	 Experiência Peer Connect aprimorada — um novo 
programa dedicado a facilitar a troca de melhores 
práticas e o relacionamento com milhares de colegas 
que pensam da mesma forma que você.

 

Receba conselhos PRATICÁVEIS
A agenda foi desenvolvida para ajudá-lo a aprimorar 
o seu atual percurso:

•	 Renove o núcleo (core): mude, desenvolva ou otimize o 
atual ambiente que você herdou e outros focos que não 
permitem renovação.

•	 Explore o novo: alavanque novas práticas e tecnologias 
que darão respaldo à inovação.

•	 Ofereça e cultive a liderança: aprenda novas formas de 
liderar e fazer ajustes organizacionais durante a 
transformação digital

NOVIDADES de 2014

7

PERSONALIZE a sua experiência
Diversos tipos de sessões foram criados para 
atender o seu cargo, a sua indústria e o seu estilo 
de aprendizado. 

•	 Industry Program - Meio período de networking 
específico por setor, vertente, palestrantes e 
insights abragendo vários setores e discussões 
sobre o impacto dos negócios digitais em sua 
empresa.

•	 O track Peer Connect acrescenta à sua agenda 
sessões de networking, atividades e encontros 
sociais com outros participantes. 
  

LIDERE através de novos modelos
Amplie seu potencial de liderança com essas 
vertentes.

•	 Vertentes inovadoras: nesta vertente, você terá 
chance de assistir a palestras e entrevistas com 
CIOs convidados. Acesse o site gartner.com/br/
symposium para saber quem são os palestrantes 
convidados. 

•	 Incorpore novos conceitos às suas estratégias e 
iniciativas assistindo ao nosso rol de palestrantes 
convidados que irão instigar a sua mente.

•	 Vertentes com tópicos específicos: negócios 
digitais e habilidade, cultura e liderança. 
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VERTENTES

Os CIOs devem ser os primeiros a reagir aos principais abalos trazidos pelos negócios digitais, 
ao mesmo tempo em que redobram seu foco para garantir uma excelência operacional 
impecável e remodelar o papel do CIO em si para que ele atenda às mudanças do ambiente de 
negócios e às expectativas da sua diretoria faz parte do processo. Essa vertente permite que os 
CIOs deem as cartas para uma liderança de transformação de alta performance e renovação 
organizacional, e que ampliem sua visão digital além das fronteiras da sua empresa.

CONCEITOS-CHAVE
•	Transformação	dos	negócios	digitais	crescente	e	o	papel	crescente	do	CIO

•	Relações,	forças	de	mercado	e	as	consequências	nos	negócios

•	Construção	de	uma	estratégia	de	negócios	digitais

•	Sincronização	entre	liderança	e	desenvolvimento	pessoal	para	CIOs

•	Gestão	de	TI	bimodal

•	Indo	de	Shadow IT para “todo budget é um budget de TI”

•	Equilibrando	simplicidade	e	complexidade	em	um	negócio	digital

Debra Curtis 
Vice-presidente de pesquisas, 
Gartner Research

A ruptura dos negócios e as mudanças estão rapidamente atingindo todas as empresas. Os 
departamentos de TI estão tentando executar suas funções de maneira metódica e ponderada, 
com projetos e programas tradicionais, mas a era digital exige um modelo mais rápido e ágil. 
Agora, os CIOs e líderes seniores de TI precisam entregar projetos e trazer à realidade novos 
elementos da estratégia de negócios. Mas os papéis e competências para a liderança são de 
suma importância, e existe uma única métrica que faz a diferença: o valor trazido por cada um. 
Essa vertente mostra como os escritórios de gestão de programas e as disciplinas associadas 
estão se reestruturando para fazer uma rápida transformação para a era digital. 

CONCEITOS-CHAVE
•	Como	lidar	com	as	incertezas,	a	complexidade	e	as	alterações	nos	projetos	e	programas

•	Como	possibilitar	as	mudanças	por	meio	dos	escritórios	de	gestão	de	programas

•	Liderança,	gestão	de	mudanças	e	engajamento	em	programas	e	projetos	estratégicos

•	Como	ajustar	a	gestão	de	programas	e	portfólios	às	necessidades	dos	negócios	digitais

Matt Light 
Vice-presidente de pesquisas, 
Gartner Research
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 Mais de 100 sessões para escolher

Os CIOs e líderes seniores de TI devem transformar a 
estratégia de aplicações de modo a aproveitar melhor o Nexo 
das Forças (ferramentas sociais, mobilidade, informação e 
nuvem) para impulsionar novos e melhores resultados nos 
negócios. Essa vertente aborda dois grandes desafios que os 
CIOs enfrentam atualmente: renovar o núcleo e explorar novas 
tendências e padrões. Os participantes aprenderão a 
reinventar a empresa e suas aplicações centrais e torná-las 
importantes para os negócios digitais, e também a projetar 
novas aplicações e estratégias de integração para ter sucesso 
na próxima geração.

CONCEITOS-CHAVE
•	Estratégias	de	desenvolvimento	e	fornecimento 
   de aplicações emergentes

•	Estratégias	de	integração	para	os	negócios	digitais

•	Como	reinventar	suas	aplicações

•	Como	renovar	seu	portfólio	de	aplicações

Com big data, as empresas se veem forçadas a mudar 
drasticamente sua estratégia de informática e inovar, 
organizando-se para entregar um valor nas informações 
e modernizar a estrutura de informações.  Essa vertente 
foi desenhada para ser tanto prática como inovadora, 
concentrando-se em novas maneiras de utilizar os recursos 
de mobilidade, nuvem e ferramentas sociais, e é respaldada 
por recomendações úteis sobre como iniciar as atividades.  
Os participantes aprenderão como ajudar a empresa a se 
transformar em um negócio digital centrado nas informações, 
explorando as ferramentas, tecnologias e próximas práticas 
emergentes, extraindo informações de valor inestimável para 
aplicar imediatamente ao plano de negócios digitais.

CONCEITOS-CHAVE
•	Como	aprimorar	os	resultados	dos	negócios 
   com informações

•	Tendências	de	informática	para	2015

•	Como	renovar	a	infraestrutura	de	informações

•	O	setor	de	informática:	funções	e	competências 
   para alcançar o sucesso

Luis Claudio Mangi 
Vice-presidente de pesquisas, 
Gartner Research

Donald Feinberg 
Vice-presidente e conselheiro 
técnico, Gartner Research

Os negócios estão cada vez mais abalados pelo mundo 
digital, o que gera um implacável e, muitas vezes, imprevisível 
bombardeio de oportunidades, ameaças e distrações. Para 
triunfar nesse ambiente tumultuado, é preciso ter uma 
habilidade sem precedentes para impulsionar com rapidez os 
esforços	da	“Grande	Mudança”,	que	alteram	o	modo	de	
operar da empresa, pressionando os CIOs a exercer a função 
de agentes da mudança. Essa vertente aborda temas como 
as suas iniciativas de processos para gerar crescimento e 
transformação,	como	produzir	a	“Grande	Mudança”,	adotando	
tecnologias como o centro do design de processos, como 
desenvolver o papel do agente da mudança e como criar um 
novo design para os processos de negócios digitais.

CONCEITOS-CHAVE
•	Como	ter	sucesso	como	agente	da	mudança	dos	negócios	 
   em uma economia digital

•	Como	apoiar	decisões	em	modo	dinâmico

•	Impulsionando	uma	mudança	eficaz	nas	operações	empresariais

•	Novos	processos	para	contribuir	para	o	crescimento 
   e a transformação

Janelle B. Hill 
Vice-presidente e conselheira 
técnica, Gartner Research
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Cinquenta e cinco por cento do orçamento de TI é gasto em 
infraestrutura e operações (I&O). O resultado disso é que os 
líderes de I&O enfrentam diversas demandas para habilitar 
os negócios digitais e desafios como o aprimoramento 
da agilidade e produtividade de I&O, modernização da 
infraestrutura, aprimoramento dos processos operacionais 
de TI e gestão de serviços e foco no fornecimento dos 
serviços com as opções mais econômicas. Nessa vertente, 
os participantes terão acesso às pesquisas mais recentes do 
Gartner,	recomendações	estratégicas	e	táticas	de	experts 
e insights sobre as melhores práticas bimodais de I&O para 
preparar o terreno para os negócios digitais.

CONCEITOS-CHAVE
•	Agilidade	de	I&O	para	os	negócios	digitais

•	Infraestrutura	de	I&O	para	os	negócios	digitais

•	Gestão	de	serviços	de	TI	para	os	negócios	digitais

•	Fornecimento	de	serviços	para	os	negócios	digitais

A consumerização e “traga seu próprio dispositivo” (BYOD) 
aceleraram as mudanças na demanda dos usuários por 
endpoints, comunicações e mobilidade, desafiando os CIOs e 
líderes de TI a atender às necessidades emergentes dos 
negócios digitais. Nessa vertente, os participantes serão 
orientados quanto ao planejamento, criação, implantação e 
gestão de redes, dispositivos, comunicações unificadas e 
aplicativos móveis que partem do datacenter para cada um 
dos endpoints. Analisaremos como a mobilidade está 
mudando a governança e as políticas e o impacto disso tudo 
na empresa como um todo. Por fim, ensinaremos como 
implantar e operar os novos ambientes móveis e de 
comunicações com eficiência.

CONCEITOS-CHAVE
•	Implantação	e	operações	do	novo	ambiente	do	usuário

•	Estratégias	empresariais	para	ter	sucesso	com	os	endpoints  
   e comunicações

•	Nova	arquitetura	para	um	novo	mundo	de	endpoints

•	Tendências	tecnológicas	para	um	novo	mundo	de	endpoints

A liderança de equipes de arquitetura empresarial consiste em 
arquitetos de base e nos que estão concentrados na vanguarda 
dos negócios digitais. Como 20% dos arquitetos empresariais 
estão sendo requisitados para assumir a liderança da inovação das 
empresas, a capacidade de administrar as oportunidades de 
digitalização e reduzir o custo geral da TI exige novas habilidades 
de arquitetura empresarial. Esse talento é tão escasso no mercado, 
que gera oportunidades para que empresas de consultoria e 
provedores de tecnologia preencham essa lacuna. Essa vertente 
aborda as questões que impactam os arquitetos empresariais na 
economia digital. A gamificação, máquinas inteligentes e a Internet 
das coisas contam com proeminentes arquitetos empresariais que 
fazem a remasterização digital dos negócios. 

CONCEITOS-CHAVE
•	Aprenda	a	engajar	a	arquitetura	empresarial,	de	maneira	a	 
   contribuir para a nova era de TI

•	Descubra	o	uso	de	produtos	finais	diagnósticos	para	engajar	 
   os líderes de negócios em questões de larga escala

•	Como	explorar	o	uso	da	arquitetura	empresarial	nos	 
   governos e negócios de hoje e do amanhã

Betsy Burton 
Vice-presidente e conselheira 
técnica, Gartner Research

Ken Dulaney 
Vice-presidente e conselheiro 
técnico, Gartner Research

VERTENTES

Henrique Cecci 
Diretor de pesquisas, 
Gartner Research
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 Mais de 100 sessões para escolher

Os negócios digitais e a rápida inovação trazem grandes 
riscos, dando às empresas tanto legítimas como criminosas 
novas oportunidades que desafiam os modelos tradicionais de 
segurança. Os riscos não gerenciados podem inibir bastante a 
inovação, mas ao preveni-los por meio da gestão, os negócios 
digitais podem prosperar, gerando novas oportunidades para 
os especialistas em riscos se tornarem parceiros comerciais 
essenciais na transformação digital. Essa vertente aborda a 
segurança e as respostas estratégicas da gestão de riscos à 
mudança para os negócios digitais, confiança nas identidades 
no mundo digital, e opções adequadas de TI, tecnologia 
operacional e tecnologia da Internet das Coisas.

CONCEITOS-CHAVE
•	Passando	dos	riscos	e	da	conformidade	para	a	gestão 
   do desempenho

•	Tecnologia	de	segurança	nas	novas	tecnologias	

•	Estratégia	de	segurança	de	informações	e	governança 
   para os negócios digitais

•	Confiança	nas	identidades	no	mundo	digital

Nuvem híbrida e analítica, mobilidade e crowdsourcing: nosso 
mundo voltado ao consumidor está criando negócios digitais 
que perturbam as indústrias e que exigem novos modelos de 
sourcing, fornecimento e ferramentas para integrar 
completamente pessoas, negócios e coisas. Uma estratégia 
de sourcing adaptável, com várias etapas, deve sustentar essa 
rápida inovação e incorporá-las aos negócios. Conforme o 
poder e os recursos mudam para unidades de negócio que 
compram serviços literalmente, como o departamento de TI 
pode deixar de ser passado para trás e diminuir o risco com 
fornecedores? Essa vertente mostra maneiras práticas de 
renovar o sourcing legado de TI, liderar uma inovação ágil e 
explorar novas oportunidades de crescimento.

CONCEITOS-CHAVE
•	Impacto	dos	negócios	digitais	na	estratégia	de	sourcing de TI

•	Sourcing de sucesso em prol da inovação

•	Proposição	de	valor	do	sourcing	de	TI

•	Diminuição	de	riscos	dos	fornecedores	no	cenário	digital

O	Gartner	Symposium/ITxpo	2014	é	a	sua	fonte	de insights 
sobre nossas posições "Maverick" (ousadas e originais) 
prontos para colocar em prática, oferecendo novos cenários 
de pesquisa nada convencionais, criados para abalar, 
provocar e inspirar. Intencionalmente instigante e provocativa, 
a pesquisa Maverick	do	Gartner	traz	o	melhor	do	pensamento	
contestador. Desenhada para ajudar os líderes de TI a 
abandonar os conceitos convencionais e manter o foco na 
inovação, a vertente Maverick explora e explica os futuros 
cenários de TI de alto impacto e costuma prever as principais 
tendências e tecnologias com muitos anos de antecedência.

UMA AMOSTRA DAS SESSõES
•		Analisamos	demais	e	sintetizamos	de	menos

•			Prepare-se	para	industrializar	o	trabalho	que	não	é	de	rotina	
(Dica: não existem processos desestruturados)

•			Indústrias	em	colapso	e	nossas	crenças	sociais:	as	
verdadeiras implicações da automação veicular

•		Uma	prévia	da	nova	pesquisa	perturbadora 
    em andamento na nossa incubadora Maverick

Claudio Neiva 
Diretor de pesquisas, 
Gartner Research

Daniel Barros 
Diretor de pesquisas, 
Gartner Research

Tom Austin 
Vice-presidente e Gartner 
Fellow, Gartner Research
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CONDUZIDAS POR PATROCINADORES

Apresentações na área de exposição (Technology Theaters): provedores de soluções 
demonstrarão seus produtos em sessões de curta duração.

Sessões com provedores de soluções: expositores compartilharão seus insights sobre a 
última palavra em produtos e serviços por meio de estudos de casos de clientes.

Mesas redondas estratégicas com fornecedores: essas mesas redondas foram criadas para 
abordar os principais assuntos com patrocinadores e outros colegas.

No ITxpo, explore soluções de ponta em TI fornecidas por mais 
de 60 destacados provedores do mercado; também, participe 
de apresentações no auditório, workshops estratégicos com 
fornecedores e mais.

Destaques

SOLUÇõES de ponta

Fique atento aos Cool Vendors! A cada ano, o Gartner 
nomeia os Cool Vendors nas principais áreas de tecnologia 
que têm o potencial de mudar ou afetar um mercado de 
maneira significativa.

CONDUZIDAS POR ANALISTAS 

Apresentações no auditório: essas breves sessões focam em um Hype Cycle, Quadrante 
Mágico ou MarketScope relacionados às vertentes abordadas na Conferência.

Outros destaques: Pavilhão de Tecnologias Emergentes, laboratórios de aprendizagem, 
sessões de networking e recepções lhe darão a oportunidade de interagir com os analistas do 
Gartner	e	provedores	de	soluções.
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Como participante do 
Programa para CIOs do Gartner 
Symposium/ITxpo 2014, 
você participará de eventos 
exclusivos:

•	Sessões	exclusivas	para	CIOs

•	Workshops exclusivos para CIOs em grupos pequenos*

•	Tópicos	direcionados	a	CIOs,	identificados	como	 
   prioridades pelos próprios CIOs

•	Palestras	keynote	de	almoço	com	CIOs

•	Horário	específicos	de	exposição	para	CIOs	no	ITxpo	

•	Sessões	Peer Connect exclusivas para CIOs, que serão  
   uma oportunidade de fazer networking contando com a  
   mediação de outros colegas

•	Visite	nosso	Peer Connect Lounge no local para saber  
			sobre	outras	sessões	de	networking,	demonstrações	e	 
			tutoriais,	transmissão	de	palestras	keynote	e	mais	**

*Faça	seu	pré-registro	no	Gartner	Events	Navigator;	**Apenas	para	
membros e convidados

O	Programa	para	CIOs	faz	parte	do	Gartner	Symposium/ITxpo.	Para	garantir	
uma experiência exclusiva para CIOs, os participantes devem ser qualificados 
e atender aos critérios para poder participar. Os membros do Programa 
Executivo	do	Gartner	gozam	de	todos	os	benefícios	associados	a 
este programa.  

Quem deve comparecer
O	Gartner	Symposium/ITxpo	é	destinado	a	CIOs	e	suas	equipes	de	liderança	em	TI,	incluindo:

•		Líderes	de	TI	seniores	em	todos	os	cargos	e	indústrias

•			Chief digital officers (CDOs), chief financial officers (CFOs), chief innovation officers (CIOs) e chief 
technology officers (CTOs)

O	exclusivo	Programa	para	CIOs	do	Gartner	Symposium/ITxpo	é	o	único	evento	
voltado para CIOs este ano que explora em toda a sua abrangência o que 
significam os negócios digitais, como funcionam e por que são de importância 
vital para a sua empresa e para a sua função como CIO.

Você será convidado a se inscrever no programa quando for se registrar para o 
evento – sem nenhum custo adicional. INSCREVA-SE quando for se registrar. 
Não demore!

Três novos subtemas são incorporados à agenda do 
Programa CIO deste ano:

Programa para CIOS

O "agora" 

Renove-se e atualize-se. Como os 
CIOs renovam as funções "core" de 
TI para se ajustarem aos propósitos 
dos negócios digitais? 

 

O "novo"

Comprometa-se e faça acontecer. 
Qual é a função esperada dos 
CIOs na ligação entre a inovação, 
transformação e liderança do 
mercado nos negócios digitais? 
De que maneira os CIOs utilizam 
os programas de TI bimodais 
para cumprir as expectativas dos 
negócios digitais?

Foco em você 

Encontre um ponto de equilíbrio 
e lidere. Como os CIOs obterão 
insights, suporte e força para 
se reinventar e ainda atingir as 
expectativas? Como os CIOs e 
suas equipes priorizam, lideram e 
exercem influência nessa grande 
transição que transforma tudo?
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  Segunda-feira | 27 de OuTuBrO 
12:00 - 19:00 Credenciamento

13:00 - 13:45 Sessão de abertura Cross-Industry: O imperativo digital na indústria | Palestrante: Jeff Haner

13:45 - 14:00 Intervalo para networking

14:00 - 14:45 (IND-FIN) Momentos digitais bancários: alinhar, integrar e sobreviver aos seus clientes

Palestrante: David Furlonger

(IND-GOV) Momentos digitais cívicos: o salto do analógico para os modelos de 
negócios digitais

Palestrante: Rick Howard

(IND-INS) Quais são as características dos líderes digitais no mercado de seguros? 

Palestrante: Jeff Haner

14:45 - 15:00 Intervalo

15:00 - 15:45 (IND-FIN) Painel da Indústria - O modelo bancário brasileiro: uma ameaça ou uma 
oportunidade na era digital?

(IND-GOV) Painel da Indústria - Governo na era digital: Maior desenvolvimento, melhor 
gestão e mais valor para o cidadão

Palestrante: Exmo. Sr. Ministro Aroldo Cedraz (Vice-presidente do TCU)

(IND-INS) Painel da Indústria - TI bimodal para seguradora: como criar um roteiro para 
a digitalização enquanto se modernizam os principais serviços

15:45 - 16:00 Intervalo

16:00 - 16:30 (IND-FIN) Sessão patrocinada (IND-GOV) Sessão patrocinada (IND-INS) Sessão patrocinada

16:30 - 16:45 Intervalo

16:45 - 17:30 (IND-FIN) Qualquer um pode construir um banco: como perturbar os bancos (de 
propósito!)

Palestrante: David Furlonger

(IND-GOV) As 10 principais tendências em tecnologia estratégica para o governo 
digital

Palestrante: Rick Howard

(IND-INS) Equilibrando legado, foco no cliente e digitalização: uma tarefa impossível 
ou realizável?

Palestrante: Jeff Haner

17:30 - 17:45 Intervalo

17:45 - 18:45 (IND-FIN) Painel da Indústria - Empatia ou explosão digital: construindo um 
relacionamento real com seu cliente digital

(IND-GOV) Painel da Indústria - Contratação de TI: compatibilizando a era digital com 
as práticas de governo

Palestrante: Exmo. Sr. Ministro Augusto Sherman (TCU)

(IND-INS) Painel da Indústria - Análise e gestão de riscos de seguros em uma 
sociedade hiperconectada

Palestrante: Jeff Haner

  TerÇa-feira | 28 de OuTuBrO 
7:30 - 20:30 Credenciamento

9:00 - 9:15 Keynote 1A: Boas-vindas e abertura

9:15 - 10:15 Keynote 1B: Keynote de abertura do Gartner

10:15 - 10:45 Intervalo para networking

10:20 - 10:40 Technology Theaters

10:45 - 11:30 (MVK) Os problemas 
criados pelos smart 
machines dominarão 
nesta década

Palestrante: Tom 
Austin

(CIO) TI bimodal — 
Como executar tudo 
sem perder o controle

Palestrante: Debra 
Curtis

(APP) Como colocar em 
prática estratégias de 
aplicações pós-modernas 
pela integração dos 
serviços em cloud

Palestrante: Keith 
Guttridge

(I&O - DC) Virtualização 
2.0 para TI híbrida: a 
cloud ainda é 
necessária?

Palestrante: Philip 
Dawson

(BPI) O que significa 
digitalizar um 
processo?

Palestrante: Janelle 
Hill

(SVR) Mude para o 
sourcing adaptável para 
sustentar o crescimento 
dos negócios e a 
transformação digital

Palestrante: Frances 
Karamouzis

(EA) Mesa redonda: 
Melhores práticas para 
planejar o sucesso da 
EA  

Palestrante: Cathleen 
E.  Blanton

(SEC) Mesa redonda: 
Transforme um 
programa falho de 
segurança e gestão de 
riscos

Palestrante: John A. 
Wheeler

(SVR) Clínica: Como 
instaurar um programa 
de gestão de 
desempenho de 
fornecedores

Palestrante: Chris 
Ambrose

(I&O - MCC) Clínica: 
Políticas móveis para 
reduzir custos de 
roaming internacional

Palestrante: Ken 
Dulaney

11:30 - 11:45 Intervalo

do eventoAGENDA  EA  Arquitetura Empresarial
 BPI  Business Process 

Improvement
 APP  Aplicações
 BIIM  Business Intelligence e 

Gestão de Informações
 CIO  Chief Information Officer

 PPM  Program Portfolio 
Management 

 IND-FIN  Industry Program 
Finanças

 IND-GOV  Industry Program 
Governamental

 IND-INS  Industry Program 
Seguradoras

 I&O-DC Infraestrutura & Operações  
Data Center

 I&O-MCC  Infrastrutura & Operações               
Mobilidade e Comunicações

 MVK  Mavericks
 SEC  Segurança
 SVR  Sourcing

LEGEnDAS
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  TerÇa-feira | 28 de OuTuBrO (conTinuação)
11:45 - 12:30 (CIO) Reformule o novo 

núcleo digital

Palestrante: Álvaro 
Mello

(SVR) Como negociar e 
administrar a nova 
guarda de provedores 
digitais

Palestrante: Gayla 
Sullivan

(I&O - MCC) Estou 
usando serviços da 
cloud — ainda preciso 
da WAN?

Palestrante: Daniel 
O’Connell

(PPM) Revolução: 
Como construir um 
departamento engajado 
na gestão de projetos

Palestrante: Matt Light

(APP) Planejamento 
pós-moderno de 
recursos empresariais: o 
que é necessário para a 
transformação cultural, 
política e organizacional

Palestrante: Mike Guay

(EA) A arquitetura 
empresarial fomenta a 
estratégia dos negócios 
digitais

Palestrante: Betsy 
Burton

(PPM) Workshop: O 
desafio de equilibrar o 
portfólio

Palestrante: Matt Light

(BIIM) Workshop: Três 
estratégias para 
garantir uma ótima 
analítica de dados

Palestrante: João 
Tapadinhas

(SVR) Workshop: 
Melhores práticas para 
a escolha de serviços 
de infraestrutura

Palestrante: Daniel 
Barros

(CIO) Mesa-redonda: 
Como explorar as redes 
de liderança para 
promover a digitalização 
dos negócios

Palestrante: Patrick 
Meehan

11:45 - 13:15 Workshops

12:30 - 14:00 Almoço geral

12:30 - 13:30 Palestra especial de almoço exclusiva para CIOs

12:30 - 14:00 Recepção: ITxpo

12:35 - 13:50 Technology Theaters

13:45 - 15:15 Workshops

14:00 - 14:45 (BIIM) A função das 
informações nos 
negócios digitais

Palestrante: Donald 
Feinberg

(EA) Como arquitetar os 
negócios digitais: 
planejamento da 
terceira era da TI 
empresarial

Palestrante: Cathleen 
E.  Blanton

(CIO) Todo orçamento 
envolve a TI: o que isso 
significa para a 
gerência de TI

Palestrante: Kurt 
Potter

(SEC) Boas práticas de 
autenticação para 
smartphones e tablets

Palestrante: Felix 
Gaehtgens

(SVR) Como negociar 
com os 
megaprovedores de 
software: IBM, 
Microsoft, Oracle e SAP

(PPM) Universo do 
mercado de PPM 2014: 
provedores, produtos e 
tendências

Palestrante: Teresa 
Jones

(APP) Mesa redonda: 
Como acertar no 
projeto da organização 
de aplicações

Palestrante: Luis 
Cláudio Mangi

(SVR) Clínica de 
negociação de contratos: 
outsourcing de 
infraestrutura e integração 
da cloud como um serviço

Palestrante: William 
Maurer

(BPI) Workshop a 
definir

Palestrante: Marc  
Kerremans

EXCLUSIVO para CIOs 
Workshop: Como 
aumentar a 
transparência financeira 
para agregar valor

Palestrantes: Freud 
Carvalho e Belkis Toledo

14:45 - 15:15 Intervalo para networking

14:50 - 15:10 Technology Theaters

15:15 - 16:00 Sessões e mesas-redondas patrocinadas

16:00 - 16:15 Intervalo

16:15 - 17:00 (CIO) O lobo na pele do 
CIO

Palestrante: Tina 
Nunno

(CIO) Fórmula para a 
Internet das Coisas: O 
que deve ser feito agora

Palestrante: Patrick 
Meehan

(BPI) Mudança na gestão 
de processos de negócios 
— Esqueça o que você 
sabe sobre a GPN para 
processos de negócios

Palestrante: Marc  
Kerremans

(APP) As questões 
práticas de uma 
organização bimodal

Palestrante: Luis 
Cláudio Mangi

(SVR) Mesa-redonda: 
Abordagens ao 
licenciamento de SAP 
para fechar os 
melhores negócios

Palestrante: Lori 
Samolsky

(BIIM) Mesa-redonda: 
A inovação das 
informações

Palestrante: Douglas 
Laney

(I&O - DC) Mesa-redonda: 
Como reduzir os custos de 
infraestrutura e operações 
- a próxima etapa

Palestrante: Henrique 
Cecci

(SVR) Clínica

16:15 - 17:00 Signature Session: Informática em 2020: a incerteza gera oportunidades

17:00 - 17:30 Intervalo para networking

17:30 - 18:30 Keynote 2

18:30 - 19:30 Recepção de EXP e networking exclusivo para CIOs

18:30 - 20:00 Recepção: ITxpo

  QuarTa-feira | 29 de OuTuBrO 
8:00 - 20:30 Credenciamento

8:00 - 9:30 Workshops

8:30 - 9:00 (SVR) Mesa-redonda: 
Abordagens ao 
licenciamento da IBM 
para fechar melhores 
negócios

(I&O - MCC) 
Mesa-redonda: Sua 
empresa está preparada 
para as comunicações 
unificadas na cloud?

Palestrante: Daniel 
O’Connell

EXCLUSIVO para CIOs 
Workshop: A arte e a 
ciência de criar portfólios 
de serviços de TI com 
declarações de valor 
centradas no negócio

Agenda sujeita a alterações sem prévio aviso.
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  QuarTa-feira | 29 de OuTuBrO (conTinuação)
9:00 - 9:30 Intervalo para networking

9:30 - 10:15 Keynote 3: A caixa de ferramentas do líder brasileiro de TI | Palestrantes: Cassio Dreyfuss, Donald Feinberg, Henrique Cecci, Luis Cláudio Mangi, Álvaro Mello, Cláudio Neiva, Daniel Barros

10:15 - 10:30 Intervalo

10:30 - 11:15 Sessões e mesas redondas patrocinadas

11:15 - 11:30 Intervalo

11:30 - 12:15 (BIIM) Encolhendo o 
Big Data

Palestrante: Donald 
Feinberg

(SVR) Opções de 
sourcing: insourcing, 
outsourcing, serviços 
compartilhados, sourcing 
na cloud, crowd sourcing

Palestrante: Frances 
Karamouzis

(CIO) Fatores cruciais 
para o sucesso da 
liderança do CIO na 
transformação digital

Palestrante: Álvaro 
Mello

(EA) EA no setor 
governamental: Como 
gerar resultados para o 
público

Palestrante: Cathleen 
E.  Blanton

(BPI) Os problemas da 
era digital: Como 
orquestrar a grande 
mudança

Palestrante: Janelle 
Hill

(I&O - DC) Datacenters 
inteligentes: O que 
acontecerá nos 
próximos cinco anos?

Palestrante: Henrique 
Cecci

EXCLUSIVO para CIOs 
Workshop: Como 
aumentar a 
transparência 
financeira para agregar 
valor

EXCLUSIVO para CIOs 
Workshop: A 
abordagem simplificada 
para apresentar valor 
de TI

(SEC) Mesa-redonda: 
Como ter sucesso na 
gestão de identidades e 
acessos

Palestrante: Felix 
Gaehtgens

(SVR) Clínica de 
negociação de 
contratos: SAP

Palestrante: Lori 
Samolsky

11:30 - 13:00 Workshops

12:15 - 14:00 Almoço geral

12:30 - 13:30 Palestra especial de almoço exclusiva para CIOs

12:15 - 14:00 Recepção: ITxpo

12:20 - 13:50 Technology Theaters

13:30 - 15:00 Workshops

14:00 - 14:45 (SEC) Cenário Gartner 
de segurança e riscos 
para o Brasil nos 
próximos 5 anos

Palestrante: Claudio 
Neiva

(BIIM) Como inovar 
com as informações: A 
arte da possibilidade

Palestrante: Douglas 
Laney

(I&O - MCC) O futuro 
da gestão de endpoints

Palestrante: Ken 
Dulaney

(MVK) Prepare-se para 
industrializar o trabalho 
que não é de rotina (Dica: 
não existem processos 
desestruturados)

Palestrante: Richard 
Hunter

(EA) O futuro da EA nos 
negócios digitais do 
ano 2025

Palestrante: Betsy 
Burton

(CIO) Os 4 Ps da gestão 
de TI como um negócio: 
produtos, 
empacotamento, 
precificação e promoção

Palestrante: Debra Curtis

EXCLUSIVO para CIOs 
Workshop: A arte da 
estratégia de uma só 
página

(APP) Mesa redonda: O 
futuro dos modelos de 
fornecimento de 
aplicações de negócios e 
sourcing - o modelo HooF

Palestrante: Mike Guay

(SVR) Clínica: Melhores 
práticas para negociar 
contratos de 
infraestrutura como um 
serviço (IaaS)

Palestrante: Daniel 
Barros

14:45 - 15:15 Intervalo para networking

14:50 - 15:10 Technology Theaters

15:15 - 16:00 Sessões e mesas-redondas patrocinadas

16:00 - 16:15 Intervalo

16:15 - 17:00 (PPM) Indicadores-
chave de desempenho e 
métricas para comunicar 
o sucesso e a efetividade 
do departamento de 
gestão de projetos

Palestrante: Matt Light

(APP) De carpinteiros a 
encanadores: como 
ajustar o mix de 
qualificações de sua 
equipe de aplicações 
para melhorar a agilidade

Palestrante: Luis C. Mangi

(BIIM) Do uso da 
analítica de negócios 
para um “negócio 
analítico”

Palestrante: João 
Tapadinhas

(CIO) Preparação para 
o futuro: A nova missão 
do seu departamento 
do CIO

Palestrante: Patrick 
Meehan

(CIO) Mesa-redonda: 
Guia prático para 
administrar todas as 
partes interessadas

Palestrante: Álvaro 
Mello

(I&O - DC) Clínica: 
Clínica de negociação 
de contratos: Questões 
específicas dos 
datacenters brasileiros

Palestrante: Henrique 
Cecci

(SVR) Clínica: Escore 
de TI para a gestão de 
provedores

Palestrante: Gayla 
Sullivan

16:15 - 17:00 Signature Session:Top 10 de tendências de tecnologia estratégica para 2015 | Palestrante: Donald Feinberg

17:00 - 17:30 Intervalo para networking

do eventoAGENDA  EA  Arquitetura Empresarial
 BPI  Business Process 

Improvement
 APP  Aplicações
 BIIM  Business Intelligence e 

Gestão de Informações
 CIO  Chief Information Officer

 PPM  Program Portfolio 
Management 

 IND-FIN  Industry Program 
Finanças

 IND-GOV  Industry Program 
Governamental

 IND-INS  Industry Program 
Seguradoras

 I&O-DC Infraestrutura & Operações  
Data Center

 I&O-MCC  Infrastrutura & Operações               
Mobilidade e Comunicações

 MVK  Mavericks
 SEC  Segurança
 SVR  Sourcing

LEGEnDAS
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17:30 - 18:30 Keynote 4

18:30 - 20:00 Recepção: ITxpo

  QuinTa-feira | 30 de OuTuBrO 
7:30 - 19:00 Credenciamento

8:15 - 9:45 Workshops

8:45 - 9:30 (SEC) Como 
desenvolver uma 
estratégia de aplicação 
em camadas de GRC

Palestrante: John A. 
Wheeler

(APP) É seu, é meu, é 
nosso: estratégias 
eficazes para liderar 
com a diversidade do 
portfólio de aplicações

Palestrante: Mike Guay

(CIO) Impacto dos 
negócios digitais na 
liderança, talentos, 
organizações e culturas

Palestrante: Patrick 
Meehan

(I&O - DC) O cenário 
da virtualização: além 
dos servidores

Palestrante: Philip 
Dawson

EXCLUSIVO para CIOs 
Workshop: Como 
liderar no mundo do 
networking

EXCLUSIVO para CIOs 
Workshop: 
Fornecimento da TI 
bimodal: faça a 
intermediação como 
um sócio e a execução 
como um provedor

(BPI) Mesa-redonda (SVR) Clínica de 
negociação de 
contratos: Software 
como um serviço (SaaS)

Palestrante: Gayla 
Sullivan

8:45 - 9:30 Signature Session:Top 10 de tendências de tecnologia estratégica para 2015 | Palestrante: Donald Feinberg

9:30 - 10:00 Intervalo para networking

9:35 - 9:55 Technology Theaters

10:00 - 10:45 Sessões e mesas-redondas patrocinadas

10:45 - 11:15 Intervalo para networking

11:20 - 11:40 Technology Theaters

11:15 - 12:00 (APP) Estudos de caso (EA) Estudos de caso (I&O - DC) Estudos de 
caso

(I&O - MCC) Estudos 
de caso

(SVR) Estudos de caso (SEC) Estudos de caso EXCLUSIVO para CIOs 
Workshop: Fatores 
cruciais para o sucesso 
da liderança do CIO na 
transformação digital

EXCLUSIVO para CIOs 
Workshop: Supere os 
obstáculos de redução 
de custos da TI para 
otimizar o desempenho 
dos negócios

(IND - GOV) 
Mesa-redonda

(SVR) Clínica: Melhores 
práticas para a transição 
ao outsourcing: In-Out, 
Out-In, Out-Out

Palestrante: William 
Maurer

11:00 - 12:30 Workshops

12:00 - 13:30 Almoço geral

12:00 - 13:30 Recepção: ITxpo

12:10 - 13:20 Technology Theaters

13:00 - 14:30 Workshops

13:30 - 14:15 (BIIM) Gestão de 
decisões sobre os 
negócios digitais

Palestrante: Douglas 
Laney

(I&O - MCC) As 
verdadeiras chaves 
econômicas para o 
“traga seu próprio 
dispositivo” (BYOD)

Palestrante: Ken 
Dulaney

(I&O - DC) Dez 
tendências e 
tecnologias essenciais 
que terão impacto na TI 
nos próximos 5 anos

Palestrante: Henrique 
Cecci

(BPI) Cenários de 
aprimoramento de 
processos de negócios 
e reações às mudanças: 
faça acontecer!

Palestrante: Marc  
Kerremans

(CIO) 90 por cento ou 
mais: Como os novos 
líderes revolucionam o 
fornecimento de 
aplicações

Palestrante: Richard 
Hunter

(EA) Workshop: Criação 
de modelos de 
capacitação 
empresarial

Palestrante: Betsy 
Burton

EXCLUSIVO para CIOs 
Workshop: Diagnósticos 
de governança para os 
CIOs

(IND - INS) Mesa 
redonda 16

Palestrante: Jeff Haner

(SVR) Clínica de 
negociação de 
contratos: Oracle

Palestrante: Lori 
Samolsky

14:15 - 14:45 Intervalo para networking

14:45 - 15:30 (PPM) Como lidar com 
os riscos de projetos e 
programas em um 
mundo complexo

Palestrante: Matt Light

(MVK) Passe 
despercebido: Uma 
prévia da nova pesquisa 
perturbadora em 
andamento na nossa 
incubadora Maverick

Palestrante: Tom Austin

(I&O - MCC) O cenário 
de UCC (Comunicações 
Unificadas) - Qual é a 
trajetória desse setor?

Palestrante: Daniel 
O’Connell

(CIO) Supere os 
obstáculos de redução 
de custos da TI para 
otimizar o desempenho 
dos negócios

Palestrante: Kurt 
Potter

(SEC) Mesa-redonda: 
Prepare seu programa 
e infraestrutura de 
gestão de identidades e 
acessos para o futuro

Palestrante: Felix 
Gaehtgens

(IND - FIN) 
Mesa-redonda

Palestrante: David 
Furlonger

(APP) Clínica

Palestrante: Luis 
Cláudio Mangi

(SVR) Clínica de 
negociação de 
contratos: Oito etapas 
para personalizar seus 
processos e 
prepará-los para a 
negociação com IBM

14:45 - 15:30 Signature Session: Programação para CIOs 2015 | Palestrante:  Álvaro Mello

15:30 - 16:00 Intervalo para networking

17:30 - 18:30 Keynote 5: Palestra de encerramento do Gartner

Agenda sujeita a alterações sem prévio aviso.
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Hotéis
Este ano, há um novo processo! Você precisa estar inscrito para poder reservar o seu hotel, o qual 
pode ser reservado diretamente pelo sistema de registro online quando visitar o site do evento.  

O que está incluído na sua inscrição?
•	 Acesso à conferência entre 27 e 30 de outubro (incluindo Segunda-feira da Indústria) 

•	 Encontro	individual	com	analista	consultor	do	Gartner	(é	necessário	agendar	antes	do	início	
da conferência) 

•	 Workshops e mesas-redondas (é necessário agendar antes do início da conferência) 

•	 Almoços e jantares planejados

•	 Acesso	aos	Eventos	Gartner	On	Demand:	acesso	a	sessões	com	analistas	gravadas	durante	
o	Gartner	Symposium/ITxpo	2014	com	analistas	o	ano	inteiro.	Para	mais	detalhes	e	amostras	
de vídeo, acesse gartnereventsondemand.com

Membros do Programa Executivo do Gartner 
Aproveite o acesso VIP cortesia e os benefícios que a afiliação ao Programa Executivo oferece. 
Entre	em	contato	com	o	seu	gerente	executivo	para	se	inscrever	hoje	e	participar	do	Gartner	
Symposium/ITxpo	2014.	

Os	membros	do	Programa	Executivo	do	Gartner	estão	automaticamente	qualificados	a	
participar do Programa para CIOs. Para se inscrever, contate a equipe de serviços do  
Programa Executivo. 

Ingressos para o evento Gartner
1	Ticket	Gartner	Summit	+	R$	2.000	=	1	inscrição	para	o	Symposium/ITxpo	

2	Tickets	Gartner	Summit	=	1	inscrição	para	o	Symposium/ITxpo	

Setor	público:	2	Tickets	Gartner	Summit	=	1	inscrição	para	o	Symposium/ITxpo

 

Dúvidas	sobre	tickets	para	clientes?	Entre	em	contato	com	seu 
executivo	de	contas	local	ou	ligue	para	(11)	3043-7520.

Local do evento 
Sheraton	São	Paulo	WTC	Hotel

Av.	das	Nações	Unidas,	12.559	-	Brooklin	Novo	-	São	Paulo

O exclusivo Programa para CIOs 
Se você é um CIO, confirme sua elegibilidade para participar do exclusivo Programa para CIOs 
— você será convidado a se inscrever durante o processo de registro on-line.

Torne-se um cliente do Gartner: ligue para (11) 3043-7520

INSCREVA-SE
1. gartner.com/br/symposium
2. brasil.inscricoes@gartner.com
3. (11) 5632-3109 | 0800-774-1440



19O ENCONTRO MAIS IMPORTANTE DO BRASIL PARA CIOS E EXECUTIVOS SENIORES DE TI  

Gartner Events Navigator 
Pré-reserve sessões de alta demanda, incluindo as reuniões 
individuais	com	os	analistas	do	Gartner	(máximo	de	3	sessões)	e	
mesas-redondas ou workshops	com	analistas	do	Gartner.

Personalize a sua agenda de acordo com o perfil do analista ou do 
palestrante, detalhes das sessões, atividades diárias e sessões de networking. 

Acesse gartner.com/br/symposium e clique na aba “agenda” ou baixe o aplicativo no 
seu dispositivo móvel. (iPhone®, iPad® and Android™)

Desconto para grupos 
  5	participantes	pelo	preço	de	4	

10 participantes pelo preço de 8 

15 participantes pelo preço de 12

SYM Club
O Sym Club é um programa de fidelidade para os participantes 
criado para reconhecer a sua dedicação em participar a cada ano, 
aprimorando a sua experiência.* 

Os benefícios do Sym Club incluem:  

•		Desconto	na	inscrição	até	a	data	de	início	do	evento	

•		Assentos	prioritários	nas	palestras	keynote

•		Pré-reserva	prioritária	para	as	sessões	individuais	com	analistas

gartnerevent.com/br/symclub

*	Para	se	qualificar	para	afiliação,	você	deve	ter	participado	do	evento	Gartner	Symposium/ITxpo	nos	
últimos	três	anos.	Se	participou	nos	últimos	2	anos	e	participará	agora	em	2014,	você	já	estará	apto	a	
fazer parte do Sym Club. Para reter o seu status de membro do programa, será preciso que você 
participe deste ano em diante, todos os anos.

PATROCINADORES PREMIER

PATROCINADOR EMERGING TECH

PATROCINADORES SILVER

PATROCINADORES PLATINUM



27 a 30 de outubro | São Paulo, Brasil
gartner.com/br/symposium

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

Informe	o	código	promocional	SYMBROCHURE2

Eduardo Gianetti da Fonseca é graduado em Economia 
(1978) e em Ciências Sociais (1980) pela USP e PhD em 
Economia pela Universidade de Cambridge, Inglaterra. 
Lecionou	na	Universidade	de	Cambridge	(1984-87),	onde	
permanece como professor convidado. Foi professor na 
FEA/USP (1988-2000), tendo sido eleito pelos alunos, 
melhor professor da Faculdade de Economia. Foi também 
professor do INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa (ex 
Ibmec) em São Paulo. Foi eleito “Economista do Ano em 
2004”	pela	Ordem	dos	Economistas	de	São	Paulo.

Tomando como ponto de partida a filosofia econômica, 
o	professor	Giannetti	vem	fazendo	contribuições	
importantes ao pensamento econômico brasileiro. Seus 
livros repercutem muito além dos círculos acadêmicos ou 
simplesmente econômicos. Em suas exposições, aborda 
além do macro cenário econômico, temas como ética e as 
consequências sociais das transformações econômicas.

©2014	Gartner,	Inc.	e/ou	afiliados.	Todos	os	direitos	reservados.	Gartner	e	ITxpo	são	marcas	registradas	de	Gartner,	Inc.	ou	de	seus	afiliados. 
Para obter mais informações, envie um e-mail para info@gartner.com ou acesse o site gartner.com.

PATROCINADORES PREMIER

CIOs	e	executivos	seniores	de	TI	como	você	confiam	no	Gartner	
quando se trata de pesquisa em TI, insight personalizado e 
imparcial e networking valioso para ajudá-lo com decisões 
importantes	para	a	sua	organização.	O	Gartner	lhe	oferece	
tudo o que você precisa para avançar no seu desenvolvimento 
profissional como líder de negócios – de maneira eficiente e 
eficaz. 

A maior comunidade de 
CIOs do mundo

18.500  
briefings com fornecedores

200.000 
interações individuais com clientes

960 
analistas que atendem em 85 países

14.000  
organizações de clientes

75%  
do Fortune Global 500

Estatísticas	Corporate	desde	15	de	março	de	2014

PODER do Gartner

Para saber mais, acesse gartner.com

INSCREVA-SE ATé 24 DE OUTUBRO 
COM O CóDIGO PROMOCIONAL 
SYMBROCHURE2 
E ECONOMIZE R$ 130. 
gartner.com/br/symposium
brasil.inscricoes@gartner.com
(11) 5632-3109 | 0800-774-1440

PALESTRANTE CONVIDADO


