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13 de maio de 2021 - Evento Digital



Calendário & Cotas 2021



Quem somos
A Network Eventos é uma empresa há mais de dezenove anos, especializada na produção de eventos nas áreas de
Telecomunicações, Inovação e Tecnologia da Informação, Comunicação, Setor Bancário, Judiciário, Energias,
Transporte e Mobilidade Urbana, Segurança Pública e Áreas de Planejamento, Cidades Inteligentes, entre outras.
Temos como objetivo principal de reunir empresários, Governo e Autoridades, pesquisadores, colaboradores internos,
profissionais do mercado e sociedade para incentivar a troca de conhecimentos e experiências, buscando alternativas
para o desenvolvimento do país e oportunidades de negócios para as empresas entre diversos nichos envolvidos,
além do aprimoramento da gestão de pessoas e recursos humanos.
Mais informações sobre os nossos eventos, acessem: http://networkeventos.com.br/calendario/

Veja como foram alguns dos nossos últimos eventos: http://www.networkeventos.com.br/site/todos_eventos.php 

Clique aqui e acesse o nossos álbuns de fotos Clique aqui e confira a gravação de alguns dos nossos eventos

http://networkeventos.com.br/calendario/
https://www.facebook.com/Network-Eventos-365416546803228/
https://www.linkedin.com/company/1888405?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:1888405,idx:2-1-2,tarId:1462471171927,tas:Network%20Eventos
http://networkeventos.com.br/realizacoes/
https://www.flickr.com/photos/networkeventos/albums
https://www.facebook.com/pg/networkeventos/videos/


O Evento
Informações  Gerais

A Network Eventos em parceria com o Portal Convergência Digital, realizarão no dia 13 de março de 2021 o e-
Fórum Tecnologia Bancária: Inovação e Avanços. 

Enquanto os Bancos ainda avançam suas estratégias digitais, surge um novo e exponencial conceito de 
Sociedade 5.0 que diariamente utiliza soluções disruptivas, tais como: Inteligência Artificial, Segurança de 
Dados, LGPD, Reconhecimento Facial, Blockchain & Analytics, Fintech, Bancos Digitais, Neobancos e Open 
Banking os quais serão alguns dos temas apresentados no webinar. Dessa forma, para se manterem 
competitivas, as instituições bancárias precisarão transformar seus atuais modelos de negócios, investindo 
cada vez mais em inovações tecnológicas e em serviços que agreguem valor aos clientes.

Público-Alvo: Executivos e colaboradores da área de Tecnologia dos Bancos. 

Modelo e duração: Evento Digital com três horas de duração. 

A Agenda Preliminar sugerida apresentada abaixo, poderá sofrer alterações em comum acordo com os 
executivos dos Bancos que participarão, bem como, empresas patrocinadoras.



Agenda                               13 de maio - 2021

09:05  - 09:10 Boas-vindas

09:10 – 09:50
(5 min introdução Moderador+ 

10 min cada fala + 15 min finais 

perguntas e respostas)

Painel 1 - “Inteligência Artificial, Blockchain e os Processos de Onboarding dos Clientes” 

Moderador:  Consultor Especializado *

• Representante Caixa *

• Fornecedor *
• Fornecedor *

09:50 – 10:10 

Palestra 1 - “A Nova LGPD e o Impacto nos Bancos ”
• Fornecedor Diamond *

10:10 – 11:00   
(5 min introdução Moderador+ 
10 min cada fala + 15 min finais 

perguntas e respostas)

Painel 2:  “Segurança de Dados, Open Banking e Continuidade de Negócios”
Moderador:  Daniel Silva - Consultor Especializado *
• Alexandre Conceição - CIO - BB Tecnologia e Serviços *
• Fornecedor *
• Fornecedor *

* Aguardando confirmação e/ou aceite

11:00 – 11:20 

Palestra 2 - “O Crescimento dos Bancos Digitais: Fintechs e Neobancos”
• Fornecedor Diamond *

11:20 – 12:10   
(5 min introdução Moderador+ 
10 min cada fala + 15 min finais 

perguntas e respostas)

Painel 3:  “Inovações: Soluções Disruptivas para os Bancos”
Moderador e Painelista:  Flavio Marietto - Global Leader of Agile and Engineering Excellence (DevSecOps) 
Transformation - Santander Global Corporate Banking *
• Representante BRB *
• Fornecedor *                      
• Fornecedor *                                         

* Aguardando confirmação e/ou aceite



Nossa Equipe neste evento:
Carlos Calazans

Diretor Geral | ccalazans@networkeventos.com.br

Thiago Chagastelles
Diretor Comercial | thiago.chagastelles@networkeventos.com.br 

Elisa Rodrigues    
Comunicação, Operações e Relacionamento | elisa@networkeventos.com.br 

Tania Gropilo
Financeiro | financeiro@networkeventos.com.br

Ewerton Lucas
Criação | atendimento@networkeventos.com.br

+ 55 (21) 3325-6200 /  + 55   (21) 3546-4830  / + 55 (21) 992630805

Acompanhe  nossas   Redes  Sociais
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