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Dia 10 de Novembro de 2015 

 
DESIGN+STRATEGY POWER + COOLING IT+NETWORKS APP>CLOUD 

9:10 Intervenção de abertura e boas-vindas 
 

9:20 
 
 

ALL CONFERENCE KEYNOTE 
Quem vai puxando mais  forte na corrida pela transformação do datacenter empresarial e por sua performance no “delivery” do negócio – outsourcing, in-house ou ambos? 
Chris Torto, Chief Executive Officer, Ascenty  
Agenor Leão de Almeida Junior, Vice-Presidente de Tecnologia Digital, Natura  
Fabio Andreotti, Head of Google Cloud Platform LatAm at Google 

10.00 “Case” – ITAIPU Binacional 
Coronel Carlos Roberto Sucha, Assessoria de 
Informações, ITAUPU Binacional 
 

Como maximizar a eficiência energética de seu 
centro de dados – alinhando infraestrutura, 
operações e TI para melhorar seu ROI 
Robert (Dr. Bob) Sullivan, Consultor Independente, 
Especialista em Refrigeração de Alta Densidade e Salas 
de Computação Energeticamente Eficientes, USA 

 
 
 

 “Case” – migrado  100% da inraestrutura de TI 
para a Cloud e economizando $500M 
Mr. Vimal Thomas, Vice President of IT, Yamaha 
Corporation of America  

10:40 Café da manhã, Networking, Expo e “Solutions Stages” 

11:20 High Reliable, Cost Effective and Fast track 
Brownfield Data Centre Development – an 
introduction to the approach and design 
Karl Van Ginderdeuren, Data Centre Specialist and 
International Data Centre Practice Assistant 
Director, Deerns 
 
 
 
 
 
 

Incursão no futuro imediato da geração de energia 
nos datacenters brasileiros – qual o “mix” de fontes 
de energia e quais os benefícios para o negócio 
Palestrante anunciado brevemente.  
 

Software Defined Infrastructure: Por que e como 
soluções de software, como o DCIM, estão definindo 
o modo de projeto e operação da infraestrutura com 
o objetivo de otimizar e dar maior eficiência ao Data 
Center  
Mark Breno, Gerente de Produtos, Schneider Electric, 
Brasil 

Construindo a infraestrutura para a Cloud – 
colocando os rails enquanto o trem já se está 
movendo  
Fabio Andreotti, Head of Google Cloud Platform 
LatAm at Google 
 
 
 
 

12:00 Datacenters mais eficientes e seguros: adquirindo 
excelência em controle e automação em seu 
gerenciamento predial 
Palestrante anunciado brevemente.  
 

Manutenção de infra-estrutura em Datacenter – itens 
fundamentais para máxima eficiência operacional 
Marcos Fortes Cataldo, Sócio Diretor, Leistung 
Heber Souza, Responsável de Vendas, Leistung 

Como trafegar mais dados por maiores distâncias? Os 
desafios na concepção dos Mega Data Centers 
Flávio Marques, Responsável pela área de implantação 
e suporte técnico, Furukawa 
 

Desenho e gerenciamento de uma Cloud privada 
preparada para ser hibrida de forma eficiente e 
segura 
Palestrante anunciado brevemente.  
 

 

12:40 Estratégias de monitoramento para a máxima 
eficiência e disponibilidade 
Palestrante anunciado brevemente.  
 

A arquitetura do poder - entrega, distribuição, 
aplicações e soluções mais adequadas para a sua 
instalação 
Elson Dutra, Engenheiro de Aplicações, GE 

Tornando o Big Data do DCIM em uma aprendizagem 
utilizável 
Simon Cowley -  Vice President, Global Technical 
Support, CommScope  

“Case”: Migração para a Nuvem e ampliação de 
30% do ambiente tecnológico 
Luciano Miguel Bortoluzzi, gerente Sênior de 
Tecnologia da Informação da J. Macêdo  

13:20 Almoço, networking, expo and “solution stages”. 

15:00 PAINEL - FINALISTAS AWARDS 2015 
O data Center empresarial - a quantidade de 
opções tecnológicas disponíveis para os CIOs de 
hoje cresceram exponencialmente - qual o 
impacto estratégico no data center do futuro? 
Participam os finalistas da gala de premiação dos 
Awards 2015 – uma sessão a não perder conduzida 
pelos líderes do s projetos de excelência em 2015. 
 

PAINEL - FINALISTAS AWARDS 2015 
Na senda do futuro - existe algum caminho ainda por 
trilhar na senda da eficiência? 
Participam os finalistas da gala de premiação dos 
Awards 2015 – uma sessão a não perder conduzida 
pelos líderes dos projetos de excelência em 2015. 
 

PAINEL - FINALISTAS AWARDS 2015 
Projeto de transformação de um Data Center - qual o 
impacto do processo de transformação no dia a dia 
operacional 
Participam os finalistas da gala de premiação dos 
Awards 2015 – uma sessão a não perder conduzida 
pelos líderes dos projetos de excelência em 2015. 
 

 

PAINEL - FINALISTAS AWARDS 2015 
O data center fornecedor de serviços- em que 
medida o fornecedor de serviços tem de evoluir 
para acomodar o incremento no uso de cloud 
privada e na demanda por soluções de cloud 
hibrida 
Participam os finalistas da gala de premiação dos 
Awards 2015 – uma sessão a não perder conduzida 
pelos líderes dos projetos de excelência em 2015. 



DCD CONVERGED BRASIL 2015  2015 
 

 
 

 

15:40 Topologias de sucesso aplicadas em Datacenters 
com racionalização de energia 
Eduardo Mendes, Egenheiro, Mendes Holler 

UPS – Flywheel: Datacenters podem ser mais 
sustentáveis e ter redução de custos  
Eduardo Santos, Engenheiro de Aplicações Especiais - 
Grupo Sotreq 
 

Estratégia de Disaster Recovery – como a gestão 
otimizada de recursos TI para os tempos de crise é 
também a melhor preparação para os tempos de 
bonança  
Renato Lima, PMP, CBCP, Professor, FIAP 
 
 
 

 

16:20 “Case” do Data Center Santana de Parnaiba - 
consolidação dos Data Centers da BM&FBOVESPA 
Eduardo Yukio Kashiwakura, Gerente de Data 
Center, Co-location e Implementação, 
BM&FBOVESPA 

   

17:00 Encerramento do primeiro dia do DCD Converged Brasil 2015. 

  

 
 

Dia 11de Novembro de 2015 

 
DESIGN+STRATEGY POWER+COOLING IT+NETWORKS MISSION CRITICAL SS 

9:20 
 
 

 
 

   Uma falha na segurança já não é uma questão de 
“se” mas de “quando” – tudo o que os CISOs 
necessitam saber 
Dr. Alissa Johnson , CISO, Stryker e ex- Deputy CIO 
na White House, USA 

10.00  “Case” – ITAIPU Binacional 
Coronel Carlos Roberto Sucha, Assessoria de 
Informações, ITAUPU Binacional 
 

“Case” – uso de “free energy” nos dois data centers 
do SGDC 
João Luiz Ramalho de Castro, Diretoria Técnico-
Operacional, Telebras, Brasil 
Eng. Paulo Cesar, Gerente, Fox Engenharia 

Software Defined Everything – como esta tendencia  vai 
mudar radicalmente a genética do data center 
José Isern, CTO LATAM, MetLife 
 

Sistema Nacional de Comunicações Críticas 
(SISNACC), uma questão de governança e 
preparação para os Sistemas de 4ª geração/LTE 
para as Comunicações do Estado Brasileiro 
General Antonino dos Santos Guerra Neto, Vice-
Chefe de TIC, Exército Brasileiro 

10:40 Café da manhã, Networking, Expo e “Solutions Stages” 

 “Case” – a utilização de Data Centers 
Contêineres na Informatização de 
Hospitais 
Cristiano Cabral, Diretor de Gestão de 
Processos e TI, Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares 
 

Sistemas de refrigeração indiretos por evaporação – 
minimizando custos, otimizando o uso do ar exterior e 
da evaporação de água 
Palestrante anunciado brevemente.  
  
 

A importancia do DCIM para a toma de decisões 
estratégicas de TI?  
Palestrante anunciado brevemente.  
 

Governança e segurança da informação em seu 
data center na era  da mobilidade e BYOD – quais 
os desafios e qual o caminho a seguir?  
Longinus Timochenco, Chief Information Security 
Officer, SPC Brasil 
 

12:00  Como a pré-construção influencia o 
desempenho dos datacenters – Cases: Itaú, 
BM&FBovespa e Telefônica/Vivo 
Anderson Garcia, Gerente de 

Como uma UPS Dinâmica pode ser Escalável, Modular e 
oferecer alto TCO para seus Data Centers Médios e 
Grandes 
Angel Garcia , VP of Sales, IEM Power Systems 

O primeiro sistema de fibra óptica transatlântico do 
hemisfério sul e seu significado para a indústria de 
datacenter no Brasil 
Palestrante anunciado brevemente.  

O desafio da recuperação de desastres em 
arquiteturas de Nuvem Hibrida 
Palestrante anunciado brevemente.  
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Desenvolvimento de Negócios, Racional 
Engenharia 
 

 

12:40 Por que motivo falham a estratégias de 
data center e como posicionar-se para um 
estratégia ganhadora 
Palestrante anunciado brevemente. 
 

Datacenters mais verdes e eficientes: economizando 
um 25% em custos energéticos e garantindo um 
impacto zero no ambiente 
Palestrante anunciado brevemente.  

 

Bem-vindo a era da IoT e do “Gamification” –capacity 
planing, virtualização e SDN 
Palestrante anunciado brevemente.  
 

PAINEL DE DISCUSSÃO 
A importância da privacidade e da segurança da 
informação na escolha entre outsourcing e in-
house 
 
Moderador: André Dutra, Especialista em Risk e 
Security Management 
 
Douglas Coutinho, Coordenador de Segurança da 
Informação, Grupo Serveng  
Leonardo Carmona, Head of Global Security, BTG 
Pactual 
Dr. Rony Vainzof, Diretor do Departamento de 
Segurança da FIESP (DESEG) 

13:20 Almoço, networking, expo e “Solution Stages”. 

15:00 Sua equipe está preparada para construir 
e pilotar um datacenter moderno, 
eficiente e seguro?  
Luís Fernando Vieira Quevedo, Renomado 
Especialista de TI 
 

Combinando a resiliência dos UPSs rotativos com 
flexibilidade em seu data center 
Palestrante anunciado brevemente.  

“Case” preparando um datacenter para ser escalável, 
responder as necessidades do negócio e ser totalmente 
adaptável a transformação de TI 
Américo Filho Coltacci, Superintendent, Produban - Grupo 
Santander 
Pedro Ricardo Gloeden Fogolin , Superintendent, Grupo 
Santander Brasil 
 

 

15:40 A influência e o impacto da operação IMC 
(Instalações Missão Crítica) na alta 
disponibilidade e eficiência dos Data 
Centers 
Antonio Carlos Caporazo, Diretor, AMPLER 

PAINEL DE ESPECIALISTAS 
Eficiência energética e escalabilidade – um par 
possível, necessário ou obrigatório? 
 
Moderador: Sérgio Linke, Superintendente Nacional de 
Infraestrutura, Caixa Econômica Federal, Brasil 
 
Fabiano T. Duarte, Coordenador Engenharia Data Center, 
Itaú Unibanco 
Pedro Ricardo Gloeden Fogolin , Superintendent, Grupo 
Santander Brasil 
Jose Carlos Masson Soares , Supervisor Executivo, Grupo 
Globo 

 
 
 

 
 

 

16:20 ALL KEYNOTE – O Datacenter do Futuro – 8 idéias sobre aquilo que está por vir? 
Inovadores natos e líderes em pensamento nos disparam suas idéias rapidamente ao largo desta sessão. Você vai poder  conhecer as predições, os desafi os, as tendências e oportunidades incríveis...o apocalipse que está 
chegando,o fi m do mundo tal como o conhecemos. Uma sessão a não perder! 

17:00 Encerramento do do DCD Converged Brasil 2015. 
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