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Rio to receive largest IT event in Brazil
The impact of digital transformation in the production chain is the theme of 2018 Rio Info. The
16th edition of the event will be held on September 24 and 25, at Centro de Convenções
Sulamérica, in Rio de Janeiro. One of the most important IT events in Brazil, the 2018 Rio Info
should attract 2,000 people, among academics, professionals, and national and international
businessmen seeking new investment opportunities. In 2017, the business session alone was
responsible for R$ 10 million in transactions.
One of the highlights is the Innovation Hall, which allows an exchange of experiences among
entrepreneurs and awards the most innovative project. The jury will be formed by
businessmen, experts, executives and investors. “Innovation is not a theory here. This is not
only about recognizing the most innovative solution but fostering innovation. Because even if
your project doesn’t win, there is always the possibility of an investor being interested in that
solution”, emphasizes Alberto Blois, coordinator of Rio Info. Registration of projects are open
until August 31.
In addition to the business sessions and the Innovation Hall, several other conferences are
scheduled for the two-day event. The topics covered will include data science and artificial
intelligence; application of technology in health and in the legal world; digital businesses;
security; and digital influencers.
The program and other details available at http://rioinfo.com.br/
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Rio recebe maior evento de TI do Brasil
O impacto da transformação digital na cadeia produtiva é o tema da 16ª edição do Rio Info
2018, que acontece nos dias 24 e 25 de setembro, no Centro de Convenções Sulamérica, no
Rio de Janeiro. O evento, um dos principais encontros de TI do Brasil, deve atrair mais de 2 mil
pessoas, entre acadêmicos, profissionais da área e empresários nacionais e internacionais em
busca de novas oportunidades de investimento. Em 2017, a sessão de negócios movimentou
R$ 10 milhões.
Um dos destaques da programação é o Salão da Inovação, que possibilita a troca de
experiências entre empreendedores e premia o projeto mais inovador. A banca
julgadora é formada por empresários, especialistas, executivos e investidores. “Aqui a
inovação não é teoria. Não se trata apenas de reconhecer a solução mais inovadora, mas sim,
de fomentar a inovação. Até mesmo por que, ainda que o projeto não seja o vencedor, existe

sempre a possibilidade de um investidor se interessar por aquela solução”, enfatiza o
coordenador do Rio Info, Alberto Blois. Os projetos podem ser inscritos até 31 de agosto.
Durante os dois dias do Rio Info, além das sessões de negócio e do Salão da Inovação, estão
marcadas diversas conferências, que abordarão temas como ciência de dados e inteligência
artificial; aplicação da tecnologia na saúde e no mundo jurídico; negócios digitais; segurança; e
influenciadores digitais.
A programação do evento e demais informações estão disponíveis em http://rioinfo.com.br/
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