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Neoway reúne referências do setor em evento online sobre Big Data e 

inteligência artificial no mundo dos negócios 

Neoway DDB Talks 2020 promoverá palestras e debates sobre a utilização da tecnologia em quatro grandes 

setores: legal, governo, loss prevention e sales&marketing 

Com o intuito de fomentar o ecossistema de inovação brasileiro, a Neoway, maior empresa de Big Data 

Analytics e Inteligência Artificial da América Latina, anuncia o Neoway DDB Talks 2020. O evento promoverá 

palestras e debates que abordarão os impactos da tecnologia e da cultura data driven em quatro setores: 

Legal, Governo, Loss Prevention e Sales & Marketing . 

A programação do Neoway DDB Talks é semanal. O primeiro tema debatido será o de Legal. O evento contará 

com executivos e pesquisadores renomados, nacional e internacionalmente, como Roland Vogl, diretor 

executivo do CODEX-The Stanford Center for Legal Informatics. O estudioso fará a palestra "Tecnologias 

jurídicas: o hoje e o amanhã do Direito", no dia 29 de junho, às 17h. 

"Durante os próximos meses, o Neoway DDB Talks reunirá executivos de importantes organizações para falar 

sobre Big Data, analytics, inteligência artificial e machine learning. O objetivo é conhecer cases de sucesso, 

tendências e trocar experiências sobre desafios e benefícios da tecnologia no dia a dia das empresas, 

especialmente em um momento como o que vivemos hoje", comenta Carlos Eduardo Monguilhott, CEO da 

Neoway. 

Participam da semana jurídica do Neoway DBB Talks nomes como Humberto Ortiz, Data Protection 

Manager da Mercedes-Benz, Fabrício Mota, representante do Senado Federal da Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados, Ricardo Lagreca, Diretor Jurídico do Mercado Livre, Ana Pellegrini, Diretora Jurídica do 

Uber, Alexandre Gleria, Sócio e Head de Inovação e Tecnologia, José Mauro Decoussau Machado, Sócio do 

Pinheiro Netto, Eloy Rizzo, Sócio da área de Compliance & Investigações do Demarest e Ricardo Fernandes, 

Chief Research da Neoway. 

https://www.segs.com.br/info-ti/237041-neoway-reune-referencias-do-setor-em-evento-online-sobre-big-data-e-inteligencia-artificial-no-mundo-dos-negocios
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O Neoway DDB Talks 2020 será transmitido gratuitamente pelo site do evento e canais digitais da Neoway. 

Para mais informações, acesse http://www.datadrivenbusiness.com.br. 

Sobre a Neoway 

A Neoway é a maior empresa da América Latina de Big Data Analytics e Inteligência Artificial para negócios. 

Fundada em 2002, oferece soluções inteligentes que transformam informação em conhecimento e geram 

produtividade e precisão para as estratégias de marketing, compliance, prevenção contra perdas, entre 

outros. Ao longo da sua história, recebeu investimentos de alguns dos principais fundos do mundo, como 

Accel Partners, Monashees, Temasek, PointBreak, Pollux, e Endeavor Catalyst. Com cerca de 450 

colaboradores, atende 18 grandes setores, como financeiro, automotivo e transporte, bens de consumo, 

cobrança e recuperação, construção civil, óleo e gás, saúde e tecnologia. Mais informações em 

http://www.neoway.com.br 

 

  

  
 

 


