
O CIO tem cada vez mais ganhado destaque dentro das companhias recebendo diversas novas atribuições que 
se relacionam com a estratégia do negócio. Buscando discutir temas de relevância para esse novo papel do 
CIO, a ebdi desenvolveu o SAB | CIO 2018, reunião realizada nos dias 08, 09 e 10 de agosto no Mavsa Resort em 
Cesário Lange – SP, que reuniu diretores de tecnologia de diversas empresas de destaque no cenário brasileiro. 
Durante os três dias os principais líderes e maiores referencias na área discutiram cases de sucesso e insucesso 
na implantação de suas respectivas estratégias.
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REALIZAÇÃO 

Surgimos em 2014 do sonho dos entusiastas Franklin Simões e Alexandre Azevedo, que 
idealizaram desenvolver mercados de uma forma diferente. Juntos, eles somam mais de 20 
anos de expertise em eventos corporativos.

Após experimentar modelos de eventos tradicionais ambos enxergaram uma lacuna no 
mercado e criaram o modelo EBDI de encontros corporativos. Hoje somos 70 EBDILovers, 
espalhados entre Alphaville – SP e Sumé – PB.
 

Objetivo é desenvolver mercados, pessoas e países, por meio de reuniões para um número máximo de 50 executivos C-level. O DNA da EBDI resume-se 
no slogan “Onde Discussões, Ganham Soluções”, pois em cada iniciativa a equipe busca construir junto ao mercado um casamento perfeito de interesses, 
onde quem dita o conteúdo são os executivos. Por meio de inteligência de mercado, a plataforma desenvolve pesquisas para gerar conteúdos únicos e 
diferenciados reunindo tudo em: troca intensa de conteúdo entre pares de mercado, networking e efetivação de negócios.

MISSÃO
Desenvolver e potencializar mercados através de encontros corporativos estratégicos, voltados para 30% das lideranças que movimentam as corporações 
brasileiras e mundiais. Atendendo, com comprometimento e clareza, as expectativas e objetivos dos nossos clientes e parceiros, proporcionando 
experiências únicas de conteúdo, benchmarking e networking.

VISÃO
Ser top of mind de stakeholders das 1.000 maiores empresas brasileiras pela qualidade do conteúdo proposto em encontros corporativos.

Local: Mavsa Resort
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08. 09 e 10 de Agosto - MAVSA RESORT - Cesário Lange -  SP

Começamos o dia ouvindo José Furtado, CIO da Nexa Resources, a respeito 
do relacionamento da área de TI com as demais áreas do negócio e como a 
transformação digital passa antes por uma transformação da liderança. 

Após um coffee break intenso e de muita troca de experiência entre os 
executivos, ouvimos Fernanda Britto da Thomson Reuters sobre como CIO 
pode agregar valor para companhia em um mundo 4.0 e como ele pode 
dar apoio as áreas administrativas da companhia. 

Encerrando o ciclo de palestras do primeiro dia de SAB | CIO 2018, 
Leonardo Costanza da SKY.ONE CLOUD SOLUTIONS contou sobre como o 
TI pode ser o catalizador na inovação na companhia. 

Na sequência, Wellington Lordelo representando a Equinix nos contou 
sobre a bimodalidade que agora faz parte do papel do CIO em um mundo 
que se comporta de maneira diferente devido o advento de diversas novas 
tecnologias. 

José Furtado  
NEXA RESOURCES

Fernanda Britto  
THOMSON REUTERS

Leonardo Costanza
SKY.ONE CLOUD SOLUTIONS

Wellington Lordelo  
EQUINIX

Acrescentando a discussão como um executivo que era da área de 
tecnologia, mas que ascendeu a posição de Vice-Presidente, Gregório 
Polaino da Alatur JTB, contou sobre como que o CIO pode equilibrar seu 
papel estratégico sem esquecer o Back-office.  

Gregório Polaino
ALATUR JTB

Para encerrar o conteúdo a audiência reuniu-se em 3 grupos distintos para 
discutirem e resumirem as discussões do primeiro dia de projeto. 

Começamos o segundo dia com muita discussão por meio 
do primeiro painel de debates que foi formado por Lucas 
Blanco da Santa Helena Alimentos, Lorenz Rojas da La 
Moda, Sergio Brasil da Rede Impar e Claudio Barbosa da 
Genesys. Nele, audiência e panelistas por meio de perguntas 
e respostas discutiram sobre como que o CIO deve lidar com 

a quantidade de dados geradas no dia a dia da empresa. 

Saímos para mais um momento de coffee break, na volta Gustavo Monteiro 
da PSBI contou sobre a estruturação e o trabalho de uma área de Data 
& Analytics pontuando pontos chave, como o desafio de encontrar bons 
cientista de dados no país. 

Na sala 2, Fernando Fontao da Verint discutiu sobre SOC e sobre como as 
companhias podem cada vez mais descomplicar investigações a ataques 
cibernéticos.
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Antes do almoço a audiência se dividiu mais uma vez em grupos, dessa vez 
focados em discutir dois temas distintos em cada sala: 

Na sala 1, Marcelo Queiroz da Bejaflore conduziu a sessão discutindo sobre 
Open Innovation e os desafios do relacionamento entre grandes empresas 
e startups.

Marcelo Queiroz
BEIJAFLORE

Voltamos do almoço com mais uma marca registrada da ebdi: A PMV. 
Nesse momento a audiência foi dividida em 4 equipes provocadas a 

resolverem dois desafios de mercado. Os desafios eram:

Os 4 grupos propuseram soluções distintas que foram apresentadas de 
maneira lúdica e que culminavam sempre no envolvimento do CIO com 
inovação e interagindo com o presidente e demais áreas de negócio da 

empresa de uma maneira estratégica para atingimento do objetivo. 

Mais uma vez finalizamos o dia com a audiência dividida em 3 grupos 
que discutiram sobre as lições aprendidas no segundo dia de projeto e 
formularam uma apresentação para a manhã do último dia da iniciativa. 

No último dia do SAB CIO 2018, começamos com muita energia advinda 
dos 3 grupos de estudos que apresentaram suas lições aprendidas nos dois 

dias anteriores de maneira lúdica para o restante da audiência. 

Você foi contratado por uma empresa familiar (Fat: 500 MM) 
que acabou de ser comprada por um fundo de investimento 
e que possuía apenas alguns analistas responsáveis pela 
infraestrutura básica de TI. Seu papel é liderar a transformação 

digital. O que você faria ao chegar na empresa?

Você foi contratado por uma grande empresa (escolha) 
para construir o matador do negócio! Qual estratégia você 

adotaria? 

DESAFIO 1: DESAFIO 2:

Saímos mais uma vez para um coffee break de muito networking e na 
volta Alexandre Ugenti da Contacta Segurança Digital, discursou sobre o 
paradoxo entre cyber security em um mundo com tantas possibilidades de 
entrada de ataques como IOT, Cloud, etc. 

Na sequência, Jorge Perlas da Cervello finalizou a discussão de segurança 
falando sobre como trabalhar as permissões de acesso dentro da empresa 
de maneira inteligente para que a inovação seja fomentada, mas sem 
interferir na segurança digital da companhia.
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Saímos para o coffee break e na volta Gláucia Alves, da Andrade Gutierrez 
contou sobre toda a história de transformação da AG e como os líderes 
podem construir uma cultura inovadora na companhia. 

Glaúcia Alves
Andrade Gutierrez

Na sequência, Julio Moretti do grupo Qualitat, junto de uma equipe de 
pessoas com experiencia na fundação de startups propôs uma dinâmica 
onde a audiência foi dividida em 8 grupos e provocada a montar startups 
com potencial para resolução dos desafios diários que os próprios 
executivos possuem. 

Julio Moretti
GRUPO QÜALITAT

Para finalizar o dia mais um painel de debates: dessa vez formado por Allan 
Pires e Alexandre Garcia, presidentes de Targit e CEL.LEP respectivamente, 
focados em discutir com a audiência sobre como que o CEO espera que o 
CIO desenvolva seu papel estratégico e consequentemente contribua para o 

desenvolvimento da companhia como agente transformador do negócio. 

Finalizamos assim o SAB CIO 2018 em sua terceira edição reunindo mais uma 
vez as mentes mais brilhantes de tecnologia do país durante 3 dias e focadas 

nas discussões mais importantes para o dia a dia do líder de tecnologia. 
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É com grande prazer que a EBDI comunica ao mercado o 
estabelecimento de mais uma parceria estratégica!

As iniciativas da EBDI serão complementadas pelo conteúdo 
gerado pela HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL, a 
publicação de gestão corporativa mais influente do mundo, 
editada desde 1922!
 

Esta iniciativa foca no desenvolvimento dos executivos, 
criando valor para suas organizações.
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