Analyst Speaker
Os analistas experientes da IDC oferecem discursos keynote sobre as tendências do mercado, moderam
debates, ou participam de mesas-redondas em uma ampla gama de tópicos, baseados em seu vasto
conhecimento sobre praticamente qualquer assunto relacionado com telecomunicações e tecnologias de
informação.
Os analistas da IDC estão entre os mais respeitados oradores no campo de TIC e darão a seu evento uma
atração alta por fornecer ao seu público informação independente e objetiva.

Entregue à sua audiência análise, dados e
perspectivas sobre as questões mais
importantes relacionadas à tecnologia e
negócios de um ponto de vista independente,
objetivo e confiável.
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LUCIANO RAMOS
Gerente de Pesquisa e Consultoria, IDC Brasil
Luciano Ramos é Gerente de Pesquisa e Consultoria para a área Enterprise, que inclui os mercados
de Infraestrutura, Software e de Serviços de TI na IDC, com foco no mercado brasileiro. Os estudos
desenvolvidos por sua equipe fornecem insights detalhados aos clientes da IDC por meio de análise
de tamanho de mercado, análises competitivas e previsões para o país referentes ao mercado de TI.

Com mais de 20 anos de experiência na área de TI, Luciano atuou mais fortemente na arquitetura de
soluções e construção de sistemas voltados para o comércio eletrônico, liderando equipes e projetos
de vários tamanhos. Mais recentemente, atuou na sustentação de sistemas de gestão para o
mercado financeiro.
A mídia consulta o Sr. Luciano regularmente, buscando experiência e opinião sobre as tendências do
mercado de Software e de Serviços no Brasil, bem como outros temas os quais acompanha e
desenvolve estudos específicos. Seu nome aparece em diversas publicações em jornais, portais e
mídias especializadas.
Antes de unir-se à IDC, Luciano foi Gerente de Sistemas de e-Commerce em um dos maiores varejos
online do Brasil, onde esteve por mais de 10 anos, e Gerente de Desenvolvimento em uma tradicional
instituição de crédito com centenas lojas no país.
Sua formação acadêmica é em Processamento de Dados, com pós-graduação em Análise e Projeto de
Sistemas. É fluente em inglês e espanhol.
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