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De onde vêm a inspiração e a visão para a transformação digital?

I n t r o d u ç ã o
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Gerar resultados, crescer, conquistar 
clientes e entregar um serviço 
diferenciado e capaz de agregar valor. Este 
é o papel que, qualquer executivo, deseja 
exercer em sua empresa. Estar no controle 
não basta. É preciso enxergar todas as 
oportunidades e mover-se.

Sem visão de futuro, é quase impossível 
ser efetivamente relevante e peça 
estratégica  na dura missão de impulsionar 
os negócios. Enxergar com clareza o 
próximo passo e ter um panorama 
completo antes de agir, faz toda a 
diferença. 

Por isso, levar inteligência para todos os 
lugares, dispositivos e tipos de usuários e 
fazer com que o business intelligence e 
suas capacidades analíticas estejam mais e 
sempre disponíveis, é algo tão importante 
neste contexto. A democratização da 
informação é obrigatória para quem quer 
promover resultados. Sem falar que, o uso 
de Big Data, analytics, e outras ferramentas 
de visualização de dados pode abrir novos 
horizontes para sua carreira.

Mas, como analisar dados a ponto de 
transformá-los em informações que 
realmente fazem sentido? Como ser 
preditivo? Investir em mobilidade vale a 
pena? Difícil encontrar quem nunca tenha 
feito esse tipo de questionamento. 

Sem visão de futuro, é quase 
impossível ser efetivamente 
relevante e peça estratégica  na dura 
missão de impulsionar os negócios.
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Em quem me inspirar? 
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Nessa hora, conhecer tendências, ter 
acesso às melhores práticas, bem como 
compartilhar experiências com outras 
empresas pode ser uma ótima alternativa 
para responder da melhor maneira a esses 
desafios críticos e encontrar sua própria 
fórmula de sucesso para a transformação 
digital. Não importa quão diferente são os 
negócios e os meios, o fim é sempre o 
mesmo: fazer mais com menos.

Pesquisas demonstram que as empresas 
que injetam big data e analytics em suas 
operações apresentam taxas de 
produtividade e rentabilidade 5% a 6% 
superiores que seus pares que não fazem o 
mesmo. Ideias inovadoras servem sim para 
inspirar novos projetos e ajudar a levar sua 
empresa longe. Veja algumas delas.
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Bradesco Auto/RE
Como conhecer melhor o perfil de meu cliente e ser mais competitivo 

Conhecer o perfil dos clientes é um 
desafio para qualquer empresa seja lá qual 
for o seu segmento de atuação. Não faz 
mais sentido no mundo Big Data, com a 
gigantesca quantidade de informações 
encontradas dentro da própria empresa e 
também disponíveis na Internet, que as 
decisões ainda sejam tomadas com base 
em feeling e intuição. Todo esse volume 
de dados pode e deve ser usado a favor 
das empresas.  

Mas, como tirar 
proveito da riqueza 
desses dados?
Existem diferentes tipos de aplicações 
analíticas capazes de ajudar a responder 
esse desafio, seja para o dia a dia ou até 
mesmo para prevenir fraudes.  A Brasdesco 
Auto\RE, empresa do grupo Bradesco 
especializada na operação de seguros de 
automóvel e de ramos elementares 
(seguro patrimonial), por exemplo, 
buscando entender seus clientes e as 
chances de risco que representam para a 
carteira apostou na capacidade analítica 
do business intelligence.  A ideia era que 
todos, especialmente quem decide, 
tivessem acesso a indicadores estratégicos 

e operacionais. Tudo com agilidade, 
dinamismo e de maneira intuitiva. Merece 
ser ressaltado que a sinergia entre TI e a 
área de negócios fez total diferença no 
processo todo.  
Painéis de gestão foram construídos para 
diversas áreas e dezenas de aplicações 
passaram a permitir que o acesso fosse 
feito em dispositivos móveis, como iPad e 
iPhone, e também na WEB. Trazer para as 
mãos dos corretores informações 
detalhadas e atualizadas sobre a sua 
carteira de clientes levando em 
consideração que o foco não deve ser 
vender por vender e, sim, manter a 
margem de lucro e preservar o risco, foi 
muito importante no projeto. Os dados 
estratégicos ajudam quem está na linha de 
frente na definição do rumo a ser tomado. 

No caso da concessão de 
descontos, o analytics 
provê a inteligência 
necessária para a ação, 
proporcionando uma 
independência sem igual 
para os corretores. 

Em Quem me inspirar?

45
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Grupo Energisa
Enxergando além para detectar fraudes
e prevenir  perdas

Se buscarmos o significado da palavra 
fraude, descobriremos que em um sentido 
amplo, remete a qualquer esquema ilegal, 
de má-fé, para lesar alguém ou obter 
ganhos. Trazendo para o nosso dia a dia, a 
fraude pode acontecer de diversas 
maneiras, por inúmeros motivos e em 
esferas variadas. É um problema que 
acontece diariamente em empresas dos 
mais diversos segmentos de atuação. 
Onde houver vulnerabilidades, riscos, 
ausência de processos estruturados, lacks 
de segurança ou de controles, lá estarão os 
fraudadores.

Mas como é possível prever que uma 
fraude vai ocorrer? Como antecipar-se e 
evitar o prejuízo antes que o dano ocorra? 
Isso parece algo meio visionário e meio 
distante da realidade. Será que métodos e 
modelos matemáticos são capazes de 
prever situações futuras? Sim, com certeza. 
Os esclarecimentos a essas dúvidas podem 
vir através do analytics, que é uma 
tendência cada vez mais em uso e que tem 
trazido resultados extremamente 
positivos. O Grupo Energisa, um dos 
principais conglomerados privados do 
setor elétrico do país, pode ser uma 
inspiração nesse sentido. Além de um 
processo de tomada de decisão muito 
mais eficiente, com base em informações 
históricas disponibilizadas de maneira 

rápida, precisa e consistente, o analytics 
permitiu à companhia descobrir com 
agilidade se existia algo estranho, 
comprovar a fraude e corrigir este desvio o 
quanto antes.

Para se ter uma ideia, ao longo dos quatro 
anos seguintes à implantação do projeto, 
foi registrada uma redução de

3,2%
no índice de
perdas não técnicas, 

o que significa 365 Gigawatt-hora (GWh), 
montante de energia suficiente para 
atender 2,4 milhões de consumidores 
residenciais durante um mês. Além disso, a 
atuação mais assertiva contribuiu para um 

aumento de  370% na 
quantidade de 
energia recuperada 
faturada, em comparação ao ano 
anterior ao projeto.

Em Quem me inspirar?



O mais interessante é que esse projeto foi 
realizado em tempo recorde. Em pouco mais de 
um mês, todos os dados do business intelligence 
foram migrados para essa nova aplicação. 
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Ipiranga
Máximo proveito da mobilidade na direção da transformação digital 

Em Quem me inspirar?

A Ipiranga, maior empresa privada do 
segmento de distribuição de 
combustíveis no Brasil, apostou nessa 
ideia e deu um passo importante em 
relação à adoção da mobilidade e 
transformação digital.  A companhia 
desenvolveu um aplicativo para 
acompanhar o desempenho das 
vendas no varejo, trazendo um 
grande diferencial e agilizando o 
trabalho e o processo de tomada de 
decisão de seu time.  Disponibilizado 
em tablets, o app permite aos cerca de 
300 profissionais que compõem a 
equipe comercial, consultar 
informações e realizar, ainda em 
campo, análises dos principais 
indicadores de vendas e de 
relacionamento dos milhares de 
postos credenciados, lojas de 
conveniência e franquias de troca de 
óleo que compõem a rede Ipiranga 
em todo o Brasil. 

Será que investir em mobilidade 
vale a pena? Muitas empresas têm 
feito esse tipo de questionamento 
ao mesmo tempo em que cresce a 
adoção dos dispositivos móveis nas 
empresas. As pessoas estão 
transferindo a habilidade e a 
facilidade que eles trazem para o 
dia a dia pessoal também para seu 
dia a dia profissional, em especial 
para os times de vendas.  

Para ter uma ideia do cenário:
a Ipiranga tem uma cultura analítica muito 
intensa, o que inevitavelmente deu origem a uma 
enorme base de dados, com diversos indicadores, 
painéis de desempenho, gráficos e dashboards.

Ainda assim, a utilização do business intelligence 
era focada principalmente no desenvolvimento 
de relatórios via web e em uma aplicação mobile 
para atender o corpo diretivo da empresa. Não 
demorou muito, porém para aparecer a 
necessidade de também inovar e transformar a 
forma de trabalho da força de vendas do ponto 
de vista de usabilidade e mobilidade, sem deixar 
de lado os investimentos já realizados no 
bussiness intelligence.
Daí entra todo o know how da TI que 
desenvolveu um app totalmente aderente à 
estratégia de marketing da Ipiranga, com grande 
nível de detalhamento e indicadores capazes de 
tornar mais assertivas e ágeis as decisões dos 
profissionais de vendas no momento da visita aos 
postos. Estão entre os dados disponíveis em 
tempo real o volume de venda por posto e por 
tipo de combustível; dados sobre as lojas de 
conveniência e pontos de troca de óleo; além de 
outros detalhes que permitem também aos 
gestores da área de marketing avaliarem e 
acompanharem o desempenho tanto da equipe 
de vendas como desses clientes.



Magma Solution
Gestão mais eficiente da saúde incluindo aplicações críticas

A inteligência analítica é crucial para 
uma gestão eficiente, independentemente 
do segmento. Sem informação, as decisões 
são baseadas apenas nos sentimentos ou 
percepções, o que, no mundo competitivo 
em que estamos inseridos, representa no 
mínimo um risco desnecessário. Essa 
atitude desinformada é ainda mais crítica 
na gestão da saúde, que envolve, entre 
outros aspectos, a vida humana.

Com base em sua expertise como uma 
empresa de soluções específicas para 
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 
ciente de que o uso correto da informação 
é capaz de aprimorar a excelência desta 
área tão crítica para os hospitais,

a Magma Solution 
desenvolveu um 
sistema de gestão de 
UTIs baseado em 
inteligência analítica. 
Com a ferramenta, o gestor obtém uma 
visão ampla de toda unidade de cuidado 
intensivo, transformando os processos 
decisórios e trazendo melhorias que 
refletem, por exemplo, na agilidade da 

tomada de decisões, no aprimoramento 
da gestão financeira, na redução do tempo 
de internação e em maior qualidade de 
atendimento aos pacientes. 

O sistema possibilita a análise de milhares 
de dados, incluindo os provenientes do 
prontuário eletrônico de cada paciente. É 
possível tanto enxergar a UTI de forma 
geral, como também chegar a níveis 
específicos e profundos de detalhamento, 
além de comparar as informações 
disponíveis. O que faz com que os 
benefícios sejam sentidos por todos os 
lados, tornando o atendimento mais 
rápido e abrangente e, ainda, 
influenciando na gestão financeira. 

Para se ter uma ideia  antes da Magma 
incorporar a tecnologia analítica ao 
sistema, as análises das informações eram 
realizadas a partir de planilhas em Excel, 
manualmente. Hoje, tudo é feito 
automaticamente e o que levava até duas 
semanas para ser definido, passou a 
ocorrer em cerca de cinco minutos. Desta 
forma, os gestores têm tempo para 
dedicar-se ao que realmente interessa em 
uma UTI: salvar vidas.

Em Quem me inspirar?
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Neogrid
Analytics incorporado às suas próprias soluções permite transformar
milhares de dados em insights 

Ao decidir incorporar o analytics às suas 
soluções, que atuam em dilemas 
importantes das indústrias e ajudam a 
evitar problemas graves, como a ruptura 
ou o excesso de estoques, e a obter 
informações precisas sobre os produtos 
nos pontos de venda e/ou nos 
distribuidores e canais diretos, a 
companhia conseguiu que as situações 
críticas fossem  minimizadas.

Isto por que os relatórios trazem 
informações concretas sobre o 
desempenho dos produtos, permitindo 
assim melhor planejar as ações de venda, 
aumentar o giro de estoque, estimular a 
produção, criar promoções e detectar 
oportunidades de negócio. Além disso, o 

projeto ajudou a aumentar a satisfação 
dos clientes, que passaram a ter acesso a 
relatórios de maneira muito mais rápida, 
intuitiva e com um visual extremamente 
atrativo.  
Um ponto importante do projeto é que, 
agora, além de todos os dados estarem em 
uma camada única, o que agiliza e facilita 
o acesso, eles estão também disponíveis 
em um portal, que centraliza todas essas 
informações, o que, sem dúvida, trouxe 
mais agilidade e confiabilidade para os 
relatórios.

O business intelligence, ou big data, ou 
analytics, não importa como seja chamada, 
é uma tecnologia que pode ser aplicada e 
exercitada das mais diversas formas, 
inclusive incorporada a outras soluções e 
ferramentas de TI.  Alguns fornecedores da 
área - desenvolvedores de software e de 
plataformas tecnológicas - têm enxergado 
o valor da inteligência analítica embutida 
em suas próprias soluções. Um bom 
exemplo é a NeoGrid, multinacional 

brasileira que desenvolve soluções para 
toda a cadeia de suprimentos e que é 
responsável  por  sincronizar indústrias, 
distribuidores, operadores logísticos, 
varejo, instituições financeiras e Governo, 
utilizando tecnologias inovadoras como 
Cloud Computing, Big Data, Mobile e 
Social Business. A NeoGrid é líder no 
mercado de Supply Chain Management 
(SCM) com milhares de empresas 
conectadas à sua malha e mais de 100 
grupos de varejo homologados (incluindo 
os  10 maiores do Brasil e do mundo.

Em Quem me inspirar?

Os avanços e o salto de qualidade 
permitidos com o analytics permitiram aos 
clientes NeoGrid manter ainda mais 
satisfeitos os seus próprios clientes. 
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Vivo
Combinação de analytics e CRM torna
campanhas de marketing mais assertivas 

Em um ambiente corporativo, muitas 
vezes a informação está inacessível, 
incompleta ou até mesmo, parece não 
fazer sentido por si só. Sem falar que o 
volume de dados, vindos de todos os 
lados, cresce exponencialmente.  Claro, 
que reunir, organizar e analisar dados 
com o objetivo de gerar informações 
valiosas é crucial para a sobrevivência de 
qualquer organização.  Além disso, os 
consumidores estão cada vez mais 
exigentes, aumentando ainda mais a 
necessidade de conhecimento. Não 
basta ter a oferta, é preciso saber o perfil 
do cliente, entender e se antecipar aos 
seus desejos, necessidades e 
expectativas.

Quando o analytics é combinado com 
uma governança de CRM (Customer 
Relationship Management), ele faz toda 
a diferença no planejamento de ações 
de vendas e de comunicação das 
empresas, tornando conhecimento e 
informações em insights valiosos. As 
plataformas analíticas aumentam 
consideravelmente o valor do CRM nas 
organizações, especialmente em 
cenários no qual o mercado e a 
competitividade crescente exigem cada 
vez mais excelência e atualização 
constante.

O objetivo era consolidar informações para 
tomadas de decisões mais assertivas e 
acompanhar mais diretamente todas as 
campanhas BTL, que são aquelas que 
envolvem ações mais focadas e com 
abrangência mais específica e 
segmentadas (ações de marketing direto, 
por exemplo). E, ainda, disponibilizar essas 
informações em diversas plataformas - 
desktops, tablets, smartphones – para os 
principais stakeholders da empresa, 
público para o qual o conhecimento 
precisava ser compartilhado, visando não 
só garantir a manutenção dos dashboards 
que seriam construídos, mas também 
estimular a construção de novos modelos.

Em Quem me inspirar?

O projeto Dashboards Online de CRM, 
desenvolvido pela Vivo é, com certeza, 
uma boa amostra de como essa parceria 
pode ser vantajosa.
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Vivo
Combinação de analytics e CRM torna
campanhas de marketing mais assertivas 

Os resultados foram sentidos de diversas formas pela Vivo: ganhos financeiros, índice de 
satisfação dos stakeholders e contestação dos clientes, entre outros. Mas, sem nenhuma 
dúvida, o principal impacto foi no SLA (Time to Market) das campanhas BTL. Traduzindo, 
a melhoria foi percebida na % de entrega de cada campanha, conforme o prazo 
estipulado pela área solicitante, associada ao ganho de escala e produtividade, aspectos 
que são críticos em todo este processo de campanhas. 

O objetivo era consolidar informações para tomadas de decisões mais assertivas e 
acompanhar mais diretamente todas as campanhas BTL, que são aquelas que envolvem 
ações mais focadas e com abrangência mais específica e segmentadas (ações de 
marketing direto, por exemplo). E, ainda, disponibilizar essas informações em diversas 
plataformas - desktops, tablets, smartphones – para os principais stakeholders da 
empresa, público para o qual o conhecimento precisava ser compartilhado, visando não 
só garantir a manutenção dos dashboards que seriam construídos, mas também 
estimular a construção de novos modelos.

Em Quem me inspirar?
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Mova-se
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Em novembro você terá a chance de conhecer de perto 
outras ideias e inspirar-se ainda mais

A MicroStrategy tem como missão ajudar as 
empresas a maximizarem o uso da 
inteligência em todos os lugares.

Não é por acaso que acumula inacreditáveis histórias e 
casos de sucessos nos mais diferentes segmentos, tanto 
público como privado, como os exemplos destacados 
acima.

Durante o seu evento anual, o MicroStrategy 
Symposium, que acontece no mundo todo e 
também em São Paulo e em Brasília, em 
novembro, a ideia é colocar em pauta os 
principais desafios, discutir as últimas 
tendências no universo Business 
Intelligence e Analytics e conectar-se com 
colegas e especialistas do mercado.

Veja outros exemplos de 
experiências que  serão 
compartilhadas na edição 
2017 do Symposium
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STN
Analytics e transparência no setor público 

Com a Lei de Acesso à Informação, 
organizações públicas e sem fins lucrativos 
têm se preocupado cada vez mais com a 
transparência. E o analytics 
comprovadamente pode ser um forte 
aliado nesse processo. A Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) é uma dessas 
instituições que querem ser transparentes 
e fazem uso do business intelligence para 
isso. O sistema Tesouro Gerencial (TG), 
desenvolvido pelo Serviço Federal de 
Processamento de Dados (Serpro) foi 
criado exatamente para aprimorar o 
controle e melhorar a qualidade e a 
transparência dos gastos públicos. Pode-se 
dizer que o TG promoveu uma revolução 

silenciosa, simplificando, agilizando e 
aumentando a confiabilidade dos 
processos de geração de informações 
financeiras envolvendo todos os órgãos e 
entidades da administração federal. 

A STN apresentará o projeto completo, 
bem como seus diferenciais, benefícios e 
os desafios envolvidos na criação desse 
sistema baseado em analytics, na edição 
do MicroStrategy Symposium que 
acontece em Brasília, no próximo dia 06 de 
novembro. Inscreva-se e assista 
apresentação completa na sessão 
“Tesouro Gerencial: transparência e 
aprimoramento do controle dos gastos 
públicos”.

Exército brasileiro
Liberdade para os usuários e self-service BI 

Para facilitar a tomada de decisão 
relacionada ao gerenciamento militar de 
armas e dar autonomia para os usuários 
fazerem suas próprias análises com 
consistência, o Exército Brasileiro apostou 
em um projeto de self-service BI. A 
instituição driblou a complexidade e 
empregou o Visual Insight para agilizar a 
visualização das informações sensíveis 
para o gerenciamento militar de armas em 
todo o Brasil, possibilitando o 

desenvolvimento do Data Mart do Sistema 
de Gerenciamento Militar de 
Armas(SIGMA) e a geração de relatórios e 
dashboards para a tomada de decisão. A 
apresentação na edição Brasília do 
Symposium, em 06 de novembro, também 
contextualizará como este projeto está 
integrado ao SIG (Sistema Integrado de 
Gestão) que apoia a decisão do 
Comandante e de todo o Alto Comando 
do Exército e que permite o acesso aos 
dados estratégicos do Exército Brasileiro.

Mova-se
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Tribunal Regional Federal
Mais agilidade na gestão de grandes volumes de dados descentralizados 

A morosidade da justiça é sempre um 
assunto em pauta e algumas medidas 
estão sendo tomadas no sentido de 
agilizar as tramitações processuais. Desde 
2010, os processos físicos vêm sendo 
convertidos para o meio eletrônico, por 
exemplo. Por outro lado, essa situação 
acaba criando um novo problema: um 
volume grande de dados descentralizados, 
que para fazerem sentido e realmente 
promoverem a diferença, precisam ser 
integrados.
Foi essa demanda e com a preocupação de 
trazer mais eficiência à Justiça Federal e 
disponibilizar de maneira mais rápida e 

convidativa as informações relacionadas 
aos processos em andamento, que o 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4) criou o G4 - Sistema de Gestão da 4ª 
Região. Baseado em inteligência analítica, 
o sistema permitiu que as demandas mais 
urgentes e relevantes passassem a ser 
acessadas com mais facilidade, 
incrementando assim a produtividade e 
alcançando maior agilidade na gestão do 
acervo processual da região.
Este projeto que transformou digitalmente 
o TRF4 será também detalhado no 
MicroStrategy Symposium em Brasília, no 
próximo dia 06 de novembro. 

Receita Federal
Big Data e Analytics no combate ao contrabando e à sonegação fiscal

Com mais de sete mil usuários 
habilitados em todos os níveis e um banco 
de dados gigantesco com mais de 40 
terabytes, a Receita Federal tem evoluído 
no que diz respeito à adoção do business 
intelligence. Seu mais recente projeto 
Receita Data, que emprega tecnologia de 
Big Data e um conjunto de ferramentas 
analíticas, está totalmente vinculado aos 
objetivos estratégicos da instituição, 
apoiando ações de investigação, 
fiscalização, estudos tributários, previsão 
de arrecadação, entre outros processos de 

negócios, e garantindo assim que elas 
sejam executadas de maneira eficaz e 
eficientemente. 
Durante o MicroStrategy Symposium em 
Brasília, em 06 de novembro, será possível 
conhecer e entender os  detalhes desse 
projeto que, entre os objetivos, visa 
ampliar o combate ao contrabando, ao 
descaminho e à sonegação fiscal; trazer 
mais efetividade para as cobranças; 
ampliar a aplicação da análise de riscos 
nos controles tributários e aduaneiros; e 
reduzir litígios, com ênfase na prevenção.

Mova-se
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Usando o BI para extrair maior valor
do Google Analytics

Mova-se

Porque muitas pessoas navegam no 
meu site e não compram?

Quais ações eles estão realmente tomando quando estão buscando por um produto?  
Essas são perguntas comumente feitas pela área Digital das empresas, que precisam 
entender melhor o comportamento e a jornada de compra online de seus clientes. O 
Google Analytics ajuda, mas não traz análises tão precisas.  Porém, se utilizado em 
conjunto com o business intelligence,  pode fazer toda a diferença. 

Entenda durante essa apresentação no MIcroStrategy Symposium, em São Paulo no 
próximo dia 08 de novembro, como um projeto de Big Data desenvolvido pela área de 
consultoria da MicroStrategy, que extrai dados não estruturados do site usando o Google 
Analytics e cruza com as informações estruturados do Data Warehouse, permitiu que um 
determinado  cliente entendesse melhor o seu padrão de vendas online e obtivesse as 
respostas que precisava em real time.
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Mova-se

A Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação (FDE) é um órgão ligado à 
Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo que tem como principal função 
implantar e gerir programas, projetos e 
ações destinadas a garantir o bom 
funcionamento da rede pública estadual 

de ensino. Seu projeto Fundação Aberta, 
desenvolvido com base em  plataforma 
analítica,  permite que qualquer cidadão - 
seja ele professor, diretor ou até mesmo 
pai de aluno - acompanhe informações 
sobre o trabalho realizado pela fundação 
em termos de obras e contratos. 

Durante essa sessão, na edição 
São Paulo do Symposium, em 08 
de novembro,  será possível 
entender como o Portal da 
Transparência consolidou-se e 
amadureceu a partir do projeto 
piloto Painel de Informações, 
iniciado em 2016, bem como 
conhecer os princípios desafios e 
benefícios que o projeto trouxe, 
especialmente para a sociedade. 

FDE: O analytics a 
serviço do cidadão
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Participe e interaja com os projetos bem sucedidos 

O MicroStrategy Symposium é o melhor 
lugar para esclarecer todas as dúvidas e  
conhecer o que há de mais novo e 
avançado no universo de Business 
Intelligence e Analytics, dentro desse 
contexto de transformação digital.  Venha 
ouvir diretamente de usuários e clientes 

Microstrategy suas experiências e como 
obtiveram sucesso com ferramentas 
analíticas. E também ter acesso a soluções 
de diferentes indústrias e áreas de 
negócios, capazes de dar liberdade ao 
usuário e transformar os negócios, criando 
melhores práticas.

O evento acontece em Brasília, em 06 de 
novembro, e em São Paulo, em 08 de 

novembro. Escolha o mais próximo de você e 
inscreva-se
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