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Bem-vindo (a) ao Global Business Intelligence & Big Data Forum da BI4ALL, um evento dedicado a explorar soluções e estratégias que permitem alavancar o seu negócio.
Sabia que no Google, em 1998, eram realizadas em média cerca de 500.000 pesquisas por dia, hoje a cada 60
segundos, realizamos mais de 3.8 milhões de pesquisas, totalizando mais de um trilião de pesquisas por ano no mundo
inteiro. Por minuto, no Facebook são inseridos cerca de 3.3 milhões de posts e enviadas 44.4 milhões de mensagens via WhatsApp.
Até 2020 estima-se que haverão mais de 50 mil milhões de utilizadores de smartphones em todo o mundo, todos a receber,
a analisar e a partilhar dados.

Estamos a criar mais dados do que nunca, e no mundo dos negócios não é diferente… As empresas estão a obter
mais dados, a um ritmo nunca antes visto, e todas as funções do negócio querem saber como podem impulsionar
a mudança para melhorar o seu desempenho e impactar positivamente o crescimento da empresa. Num mundo tão
competitivo, e num cenário onde os detalhes podem fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso, as organizações
procuram novas formas de gerar insights e obter vantagens competitivas.
Segundo a OCDE, "a inovação baseada em dados constitui um pilar fundamental nas fontes de crescimento do século
XXI". Para as empresas, a exploração de dados promete criar valor de várias formas, desde otimização de cadeias
de valor e uso eficiente de capital humano, até relacionamentos com clientes personalizados e segurança aprimorada.

O Business Intelligence e o Big Data oferecem às empresas inúmeras oportunidades, desde uma melhor tomada
de decisões, até uma melhor penetração no mercado e maior satisfação do cliente, permitindo uma visão a 360 graus
dos dados corporativos.
No entanto, apesar da sensação de entusiasmo e promessa em torno da indústria, a maioria das empresas estima
que estão a analisar apenas uma percentagem dos seus dados, e muitos desses dados não são estruturados
e não se prestam a algoritmos fáceis de usar. Grande parte destes dados desestruturados contém informações
e insights que poderiam desbloquear melhorias na mudança do desempenho e crescimento da organização.
Além disso as empresas também estão a enfrentar desafios em torno da velocidade da análise de dados muitas vezes
atrasando a velocidade dos negócios.
Hoje temos o privilégio de organizar uma conferência que conta com testemunhos de especialistas que irão demonstrar
como implementam estratégias que permitem inovar, competir e capturar valor neste mercado tão competitivo.
Obrigado pela sua participação e estaremos ao dispor.
Melhores cumprimentos,

José Oliveira, CEO BI4ALL
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Sessões
Informação e performance, os dois lados da moeda
JOSÉ OLIVEIRA, CEO
Sala do Lago 09:35

Com a informação a ser armazenada, cada vez mais surge uma nova problemática que é o que fazer com ela. Falamos
de Big Data e de Business Intelligence para tomada de decisões. No entanto, o que todos os Gestores pretendem
são as velhas questões: “Como vamos melhorar a performance na organização?”, “Como retiramos a informação relevante para o negócio desses grandes volumes de dados, e como olhamos para ela?”. Estes desafios são
sempre os mesmos. Agora o que não é sempre igual é a forma como podemos visualizar e analisar essa informação para tomada de decisão.

Start Small, Think Big – Como ter sucesso com Big Data
PEDRO NUNES, SOLUTIONS DEVELOPMENT MANAGER
Sala do Lago 10:00

Num mundo cada vez mais competitivo, as organizações procuram novas formas para a geração de conhecimento
através da análise de diferentes fontes de informação, que levem à criação de vantagens competitivas. O termo cada
vez mais em voga, Big Data, oferece novas formas para obter e analisar diferentes fontes de informação através
de uma panóplia de técnicas e ferramentas. O foco da sessão será o de explorar, a melhor forma como o Big Data
pode ser usado para apoiar decisões estratégicas, táticas e operacionais de forma a tomar melhores decisões
de negócio, obter vantagens competitivas e criar valor para a organização.

Sessão: GDPR – A sua organização está preparada?
NUNO SALDANHA, BUSINESS CONSULTANT
Sala do Lago 10:25

O que o GDPR representa para os seus clientes e para o seu negócio? O que sabemos e o que nos preocupa no GDPR?
O que fazer para estar em compliance? Podemos estabelecer um "road map"? O regulamento obriga a que diversas
empresas e a administração pública procedam a alterações dentro da organização para estarem em conformidade.

A meses da realização destes ajustes, é importante a sensibilização das organizações, dado que o não cumprimento
da legislação é punido com coimas que podem chegar até aos 20 milhões de euros ou até 4% do volume de negócios
anual da empresa a nível mundial, além de que os cidadãos estão cada vez mais cientes e exigentes dos seus direitos.

Business Intelligence & Smart Lawyering
FERNANDO RESINA DA SILVA, PARTNER
Sala do Lago 11:20

O BI nasceu na VdA em 2012; A primeira implementação em 2013.
Missão: (i) construção e disponibilização de indicadores-chave; (ii) alinhados com a estratégia da firma; (iii) que permitissem monitorizar a condução e gestão da atividade e antecipar cenários; (iv) permitindo assim influenciar
a performance da firma.
O Projeto: construção de dashboards; KPIs financeiros, de produção, de negócio e de recursos humanos; monitorização e gestão da atividade; novas bases de dados; análises mais ricas, rigorosas e exigentes; novas formas de medir
performances; informações mais úteis para gerir a firma e a relação com os clientes.
Em breve: nova release para novas necessidades; substituição de mapas e gráficos antes disponibilizados pelas
aplicações fonte (relatórios mais agradáveis e mais interativos); integração do BI com novas ferramentas como
a inteligência artificial e document automation.

Estratégia de RH com base em Analytics
ANDRO MOREIRA, PARTNER
Sala Privada 11:20

Grande parte das Organizações já tiram proveito da utilização de Soluções Analíticas para suportar os seus processos
e principais áreas de negócio. Contudo, áreas de suporte como RH ou Financeira tendem a não ser prioritárias à implementação deste tipo de soluções. A BI4ALL criou uma solução (“HR Analytics”) simples, modular e adaptável
à realidade de todas as Organizações, que demonstra os benefícios da utilização de “Analytics” na Gestão de Recursos
Humanos e com impacto direto na performance da Organização.

Estudos de Mercado 2.0
ANTÓNIO MIGUEL VENTURA, CHIEF CENTRE OF INTELLIGENCE OFFICER
Sala do Lago 11:45

Assiste-se a nível mundial a uma mudança de paradigma dos dados para o conhecimento. A hmR, sendo uma
empresa que processa e trabalha milhões de registos diariamente, tem vindo a fazer um caminho para se preparar
para essa nova era em que o valor deixará de estar nos dados e residirá no conhecimento e na capacidade
de predizer comportamentos e tendências.

Gerir a performance em empresas de serviços
JOÃO LOPES, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Sala Privada 11:45

Desafios e abordagens possíveis para se conseguir ter uma perceção da performance em empresas de serviços,
sabendo à partida que não só é um tema fortemente influenciado pelos recursos que executam os serviços, como
por culturas específicas do próprio setor de atividade e pelo ritmo de evolução dos clientes em si.

Solução de BI transversal às unidades de negócio do grupo Bensaude
MARIA JOSÉ CAMILO, COORD. DO PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO
PAULO GAGO DA CÂMARA, CORPORATE DIRECTOR OF INFORMATION SYSTEMS
Sala do Lago 12:10

No contexto da informatização do processo de controlo orçamental, o Grupo Bensaude está a realizar com a BI4ALL
um projeto de implementação de uma solução de Business Intelligence.
Esta solução é complementar ao sistema de orçamentação (Sysphera) e tem como principal objetivo automatizar
e agilizar a disponibilização e consolidação de informação de gestão de todas as unidades de negócio.
Esta apresentação pretende partilhar com a audiência os desafios, os objetivos já atingidos e os objetivos
que ainda pretendemos alcançar.

Automatização de processos de negócio em soluções analíticas
TIAGO FONSECA, EXECUTIVE DIRECTOR
Sala Privada 12:10

Como maximizar os benefícios dos investimentos no Business Intelligence, automatizando processos e criando
a capacidade de ação imediata a partir das análises realizadas. O que podemos fazer quando adicionamos Ações
aos Insights? Um passeio guiado, com exemplos práticos, sobre a operacionalização do Business Intelligence.

Business Intelligence in a Start Up
DANIEL CADETE, BUSINESS INTELLIGENCE MANAGER
Sala do Lago 14:00

Descrição da implementação de soluções de BI numa empresa Start Up com forte componente de aquisições.
História da colaboração com a BI4ALL e overview dos maiores projetos.

Self-Service e governance para a área financeira das organizações
HUGO PINTO, PARTNER
Sala Privada 14:00

Como a análise e a visualização de dados estão a revolucionar e a aumentar o impacto do negócio na área financeira?
Os principais benefícios de uma estratégia de Data Governance incidem sobre a melhoria da responsabilização,
a rastreabilidade e a disponibilidade de dados confiáveis e precisos para o desenvolvimento de relatórios. Uma rápida
adoção de princípios de Data Governance permitem um melhor suporte à decisão e uma melhor adaptação ao cenário
regulatório financeiro, tratando os dados como um bem organizacional. A ideia do self-service dá ainda ao utilizador
o poder de realizar análises poderosas para que eles possam tomar decisões mais bem informadas.

BI na CML - Dos indicadores urbanos à analítica da cidade
ROSA BRANCO, CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO DE INF. GEORREFERENCIADA
Sala do Lago 14:25

Será apresentado o historial dos projetos de indicadores de gestão na Câmara Municipal de Lisboa, focando na perspetiva
de Business Intelligence desenvolvida para a área do Urbanismo desde 2002. Esta área de negócio tem como
principais particularidades: uma forte componente espacial (que implica uma grande preocupação com a georreferenciação
dos indicadores); uma integração plena com o sistema de gestão do licenciamento urbanístico e a incorporação
de diferentes tecnologias na sua arquitetura ao longo de 15 anos de implementação, que inicia agora uma nova fase.

Pharma - Integração dos est. de mercado numa solução de Gestão Comercial
PEDRO MARTINS, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Sala Privada 14:25

A indústria farmacêutica possui uma enorme riqueza de informação para análise, mas a sua integração e exploração
não é fácil. A BI4ALL criou uma solução que integra automaticamente dados internos de vendas com dados
provenientes de estudos de mercado, oferecendo uma visão a 360º da performance comercial da organização. Nesta
apresentação vamos explorar como pode ser analisado um modelo integrado de performance, com conteúdos
pré-preparados e prontos a utilizar. Vamos também apresentar como podem os dados ser trabalhados para alimentar
modelos preditivos e prescritivos, de forma a apoiar a tomada de decisão da gestão e influenciar o futuro.

A Circularidade do Negócio de Gestão de Resíduos
MÓNICA MONTEIRO, DIR. DO DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E SI
Sala do Lago 14:50

Os desafios da Implementação do Processo de Gestão estratégica e o sistema de monitorização e acompanhamento na Administração Local. A importância da tomada de decisão em contextos de grande
mudança, obriga a que os decisores possuam a “melhor” informação no “tempo” certo. A atividade de Controlo de Gestão assume assim importância vital em todas as organizações. A adoção das melhores praticas

empresariais nas instituições públicas é o caminho desejado para a excelência na prestação de serviço
aos cidadãos.

CPM - Gestão de Desempenho Empresarial
JORGE VIEGAS, ASSOCIATE MANAGER
Sala Privada 14:50

Necessita de respostas rápidas e eficazes para os desafios do seu negócio? Análises baseadas na sua informação
financeira e de gestão possibilitando o desenho de planos de ação? A Gestão de desempenho empresarial
(Corporate Performance Management) é considerada pela Gartner como metodologias, métricas, processos
e sistemas para a monitorização da performance das organizações. Através de processos de Orçamentação,
Consolidação, Reporting, Análise de Performance e projeção de cenários, as Organizações podem definir e monitorizar a sua atividade e estratégia. Como retorno o CPM permite reduzir custos, alinhar KPIs estratégicos,
melhorar a estratégia, os processos e os resultados da sua Organização.

Seamless integration of SAP and SQL Server - The real use case from Puma
THOMAS SCHIESSL, SALES DIRECTOR
KHODER ELZEIN, PRODUCT MANAGER
Sala do Lago 15:15

A empresa PUMA, fabricante alemã de artigos desportivos, deparou-se com o desafio de obter uma transferência
confiável e automatizada de dados de retalho de 120 países (SAP for Retail para MS SQL Server). A PUMA
assumiu um compromisso com a interface SAP "Xtract IS" da Theobald Software, que constitui
a integração SAP ERP (SAP for Retail) e Microsoft SQL Server. Os principais benefícios ao usar esta solução
foram não ter custos de desenvolvimento SAP, implementação rápida, integração direta dos processos
de extração SAP no SQL Server Integration Services e design simples de uma única base de dados integrada
para análises e relatórios.

GDPR - Soluções técnicas para o problema
CARLOS SERENO, SOLUTIONS DEVELOPMENT MANAGER
SÉRGIO COSTA, SOLUTIONS DEVELOPMENT MANAGER
Sala Privada 15:15

Com a entrada do novo Regulamento Europeu de Proteção de Dados em Maio de 2018, muitas empresas terão
de se adaptar para estarem em conformidade. O que a BI4ALL está a fazer? Quais as soluções tecnológicas
disponíveis para apoiar as diversas vertentes do GDPR? Quais os principais parceiros tecnológicos e sua oferta
para o GDPR?

The New Era of Analytics
PAUL T MURPHY, IBM EUROPE ANALYTICS & BIG DATA TECHNICAL SALES LEADER
Sala do Lago 15:45

A próxima geração do Analytics está a ser moldada pela explosão de Dados em constante evolução. A informação de tamanho substancial, diversidade e complexidade está em todo o lado. Definir uma estratégia de Data
Technology e BI / Analytics é um fator de negócio crucial para fornecer insights mais rápidos sobre a informação
que realmente importa e que mudará a forma de como fazemos negócios. A nova era do Analytics possibilita
agora abordagens e capacidades de negócio inovadoras - permitindo os primeiros passos na Era Cognitiva.
Esta apresentação terá uma visão geral do rápido progresso das técnicas do Big Data Analytics, incluindo
técnicas de Data Science.

Using Location Intelligence to drive efficiency and make better business decisions
MARC HOBELL, DIRECTOR FOR EMEA OF GEOGRAPHIC INFORMATION
AND LOCATION INTELLIGENCE
Sala Privada15:45

Desenvolver uma visão mais rápida e precisa do risco para as companhias de seguros para uma melhor tomada
de decisões, com referência a dois exemplos específicos de casos de estudo, nomeadamente a apresentação
do caso da Willis Re.

Oradores

Especialistas de negócio
ANDRO MOREIRA
PARTNER
Andro Moreira é Partner da BI4ALL. Licenciado em Informática de Gestão pelo ISCTE. Iniciou a sua carreira profissional
como Gestor de Tecnologia na Novabase e passou pela Sinfic como Project Manager. Em 2004 foi um dos sócios
fundadores da empresa BI4ALL, da qual é Partner e responsável pelo desenvolvimento do negócio da empresa que atualmente conta com 150 colaboradores e com projetos no mundo inteiro. Conta com um vasto conhecimento e competências na gestão da empresa e acompanhamento de clientes, com grande enfoque na componente de otimização
de processos, operações e resultados financeiros.

ANTÓNIO MIGUEL VENTURA
CHIEF CENTER OF INTELLIGENCE OFFICER
Licenciado em Engenharia Electrotécnica e Computadores pela Universidade de Coimbra e pós-graduado em Sistemas
e Tecnologias de Informação para as Organizações no ISEG, iniciou o seu percurso profissional em 2003 na empresa
de consultadoria Accenture. Na Accenture participou durante 12 anos em diversos projetos para clientes nacionais
e internacionais nas áreas do oil, gas e eletricidade. Em 2015 aceitou abraçar um novo desafio na hmR, liderando desde
2016 o Center of Intelligence da hmR, o qual assegura a produção de estudos de mercados para todas as geografias
em que a empresa está presente.

CARLOS SERENO
SOLUTIONS DEVELOPMENT MANAGER
Carlos Sereno, na BI4ALL desde 2009, é atualmente Manager e responsável pela área de Engenharia de Software
com as principais funções de liderança de equipa, coordenação técnica, arquitetura técnica e implementação. Conta

mais de 15 anos de experiência na área de desenvolvimento de software com tecnologias Microsoft. Ao longo do seu
percurso participou em projetos nas diversas áreas de negócio desde Seguradoras, Saúde, Transporte Aéreo e Retalho.

DANIEL CADETE
BUSINESS INTELLIGENCE MANAGER
Business Intelligence Manager na Varo Energy Group. Responsável pela implementação e rollout de todos
os projetos de Business Intelligence na empresa.

FERNANDO RESINA DA SILVA
PARTNER
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Frequência do 3º ano do Curso de Engenharia Mecânica do IST. É sócio da VdA – Vieira de Almeida & Associados, na área de TMT - Telecoms, Media & Tecnologias,
atuando, nomeadamente, nos sectores de tecnologias de informação e comunicação, outsourcing, cloud computing,
tecnologias emergentes, comércio electrónico, comunicações electrónicas, serviços postais, publicidade e media.
Foi durante 6 anos membro do Conselho de Administração da VdA, onde igualmente acompanha a vertente tecnológica da firma.Tem também atuado no campo da Propriedade Intelectual, do Direito Societário e Direito Comercial.

HUGO PINTO
PARTNER
Sócio fundador da BI4ALL, da qual é Partner e responsável pelo desenvolvimento internacional. Conta com 18
anos de experiência no mercado de Analytics, tendo desenvolvido projetos em diversas áreas maioritariamente
clientes internacionais, entre as quais se destacam Life Sciences, Banca, Seguros e Retalho. Licenciado em Gestão
de Empresas pelo Instituto Superior de Gestão, conta com um vasto conhecimento e competências para gerir projetos
baseados em Analytics com o objetivo de otimizar processos, tempo, recursos e resultados.

JOÃO LOPES
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Licenciado pela Universidade Nova de Lisboa, João Lopes conta com mais de 10 anos de experiência em Business Intelligence focados em tecnologia Microsoft e com experiência em setores como Media, Banca, Seguros, Legal para clientes
nacionais e internacionais.

JORGE VIEGAS
ASSOCIATE MANAGER
Licenciado em Gestão de Empresas pelo ISG, iniciou a sua carreira profissional como Auditor Financeiro na Mazard Portugal
e passou pela SIGHT Portuguesa como Consultor Financeiro. Em 2004 iniciou a sua carreira na BI4ALL como Consultor Sénior,
na qual é atualmente Associate Manager centrando a sua atividade em projetos CPM, Corporate Governance e desempenhando
funções de Business Analyst. Conta com experiência na Área Financeira e de CPM com enfoque na componente de Planeamento e Orçamentação, otimização de processos, monitorização de performance em diversos sectores de atividade. Juntamente
com José Oliveira (CEO da BI4ALL), é co-autor do livro Modelo Integrado para uma Gestão Eficiente e Controlo do Risco.

JOSÉ OLIVEIRA
CEO
Licenciado em Gestão de Empresas pelo ISLA e Pós Graduado em e-Business pelo ISEG, iniciou a sua carreira
profissional como Gestor de TI na Rhône-Poulenc Agro Portugal durante 10 anos, passando depois para a Aventis
Crop Science e pela Sinfic onde exerceu as funções de Gestor de Unidade de Negócio. Em 2004 fundou a empresa
BI4ALL, da qual é Diretor Geral e responsável pelo desenvolvimento do negócio da empresa que atualmente
conta com 150 colaboradores e com projetos no mundo inteiro. Foi membro da comissão instaladora do Instituto
Ibérico de Corporate Governance em parceria com o ISEG e VdA. Com mais de 25 anos de experiência
nas áreas de Gestão e Informática, José Oliveira foi ainda autor do livro “Modelo Integrado para uma Gestão
Eficiente e Controlo do Risco” e do Livro “Business Intelligence”.

KHODER ELZEIN
PRODUCT MANAGER
Khoder é responsável pela área de Pré-Venda na Theobald Software. Ao viajar na Alemanha ou no exterior, fornece suporte
ao Cliente em PoCs, realiza workshops e cursos de formação. É também responsável pela gestão de produto e do desenvolvimento. Khoder trabalha em TI desde o novo milénio e é membro da equipa Theobald desde 2009.

MARIA JOSÉ CAMILO
COORDENADORA DO PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO
Mestre em Master In Business Administration (MBA) pela UA. Desde Abril de 2015 exerce funções de Coordenadora do Departamento de Planeamento e Controlo de Gestão do Grupo Bensaude. Anteriormente, entre Julho de 2008 e Abril de 2015 desempenhou funções de Coordenadora do Serviço de Gestão de Clientes do Grupo Bensaude. Tem como principais funções
e responsabilidades a coordenação da equipe do Planeamento e Controlo de Gestão do Grupo, a análise e a preparação
de informação de gestão, a execução de orçamentos do Grupo bem como o respetivo controlo orçamental.

MARC HOBELL
DIRECTOR FOR EMEA OF GEOGRAPHIC INFORMATION
AND LOCATION INTELLIGENCE
Marc é responsável por liderar o negócio do GIS, antigo MapInfo, a tecnologia Enterprise LI e a plataforma de
gestão de dados do cliente, chamado Spectrum, que inclui a próxima geração de Hub e análise de localização.
Conta com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento e gestão de software empresarial, information
solutions e empresas SaaS nos mercados B2G, B2B e B2C. Marc tem sido fundamental para liderar a adoção de
soluções baseadas em Location Intelligence num grande número de setores, como Infraestrutura, Governo
Central e Local, Saúde, Seguros, Terra e Propriedade, Serviços Públicos, Telecomunicações e Retalho.

MÓNICA MONTEIRO
DIR. DO DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E SI
Doutoranda em Estratégia e Desenvolvimento Empresarial pelo ISCTE-IUL, possui licenciatura em Gestão
de Empresas no ramo Gestão Financeira pelo ISAG, Instituto Superior de Administração e Gestão, com IMBA
in Business Strategy pela Escola de Negócios CaixaNova de Vigo. Responsável pelo Departamento de Planeamento, Gestão e Sistemas de Informação. Docente das cadeiras de Gestão de Performance e Balanced Scorecard e Controlo de Gestão na Universidade Portucalense.

NUNO SALDANHA
BUSINESS CONSULTANT
Atualmente responsável pela implementação de processos de compliance no âmbito do GDPR a clientes da BI4ALL.
Desempenhou durante largos anos funções de Diretor de Controle de Gestão e de Diretor de Auditoria Interna no Grupo
Impresa. Também no Grupo Impresa acumulou funções de Secretário da Sociedade, de membro do Gabinete
de Gestão do Risco e de membro do Gabinete de Sustentabilidade. É professor de Estratégia Empresarial no ISAL. Licenciado em Direito com diversas formações na área da Gestão Empresarial e Financeira.

PAUL MURPHY
IBM EUROPE ANALYTICS & BIG DATA TECHNICAL SALES LEADER
Paul é Technical Sales Leader da IBM Europe para Big Data Analytics, abrangendo Hybrid Data Management, Data Servers,
Cloud Data Services e Big Data Science. Antes da sua função atual, Paul desempenhou uma função fundamental no desenvolvimento geral dos modelos de negócio da Banca (IFW) e de Seguros (IAA) e nos desenvolvimentos de componentes baseados
em modelos que constituíram a base para as ofertas de Gestão de Master Data e Gestão de Informação da IBM. Paul liderou
a equipa de desenvolvimento da IBM que desenvolveu as primeiras soluções de Data Warehouse no período de 1985-87
com a arquitetura original de Data Warehouse publicada no IBM Systems Journal em 1988.

PAULO GAGO DA CÂMARA
CORPORATE DIRECTOR OF INFORMATION SYSTEMS
Mestre em Gestão de Sistemas de Informação pelo ISCTE-IUL. Exerce funções de Administrador e Diretor
de Sistemas de Informação da Bensaude, SA, empresa de serviços corporativos e partilhados do Grupo Bensaude. As suas principais atividades e responsabilidades passam pela definição da estratégia de TI/SI do Grupo
Bensaude, liderança da equipa da Direção de Sistemas de Informação, gestão de projetos de TI/SI, participação
na procura, análise, negociação e implementação de sistemas informáticos nas empresas do Grupo Bensaude,
gestão da relação do Grupo Bensaude com os seus principais parceiros de TIs/SIs.

PEDRO MARTINS
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Licenciado em Informática e Gestão de Empresas pelo ISCTE, e Mestre em Gestão, Pedro Martins gere e executa projetos
de Business Intelligence e Performance Management na BI4ALL desde 2006. Realiza projetos nas diversas verticais
da BI4ALL sendo que ocupa uma posição de destaque na vertical da Indústria Farmacêutica.

PEDRO NUNES
SOLUTIONS DEVELOPMENT MANAGER
Pedro Nunes conta com mais de 10 anos de experiência em Business Intelligence em diferentes tecnologias, incluindo
Cloudera, Microsoft e Cognos. Com experiência no sector da Banca, Seguros e Farmacêutico, está também envolvido
em projetos de Big Data para clientes internacionais.

ROSA BRANCO
CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO DE INF. GEORREFERENCIADA
Licenciada em Geografia e Planeamento Regional e doutorada em Geografia e Planeamento, pela Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Trabalha desde 1999 na Câmara Municipal
de Lisboa, integrando projetos como a implementação do Sistema de Informação Geográfica Municipal
e o Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística. Coordenou o Centro de Informação Urbana de Lisboa entre
Novembro de 2012 e Junho de 2015, onde desenvolveu parcerias com instituições de ensino e investigação
para a divulgação e partilha de informação sobre Lisboa. Atualmente, chefia a Divisão de Gestão de Informação
Georreferenciada.

SÉRGIO COSTA
SOLUTIONS DEVELOPMENT MANAGER
Sérgio Costa conta com mais de 15 anos de experiência na área de Business Intelligence. Iniciou a sua carreira como
Consultor na WeDo Technologies, tendo passado pela Segula, Fortis Commercial Finance na Holanda, BIMaven e Manager
na EY. Na BI4ALL desde março de 2017, onde exerce funções de Solutions Development Manager. Licenciado
em Informática de Gestão pela Universidade Moderna, conta com diversas certificações em ferramentas de BI e experiência
em diversos setores de atividade.

TIAGO FONSECA
EXECUTIVE DIRECTOR
Director executivo na BI4ALL desde Março de 2017, trabalha no mundo do Business Intelligence há cerca de 20 anos, tendo anteriormente ocupado os cargos de Director executivo da área de Enterprise Intelligence da EY e Partner e fundador da BIMaven
consulting. Licenciado em Engenharia Informática e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico, no seu percurso profissional, participou em inúmeros projetos de BI em Portugal e no estrangeiro, em praticamente todos os sectores de atividade.

THOMAS SCHIESSL
SALES DIRECTOR
Thomas é responsável pelas vendas estratégicas e operacionais na Theobald Software. Além da base de Clientes,
cuida também da gestão de Parceiros e Canais. Integrou a Theobald em 2013 e anteriormente esteve envolvido
em diferentes funções comerciais em várias indústrias.

Parceiros

Parceiros
IBM

O IBM Analytics oferece um portfólio completo de soluções de big data e analytics para alimentar os seus negócios cognitivos. A soluções da IBM possibilitam que a sua empresa lide com os dados para responder às questões mais difíceis
do negócio, revelar padrões e procurar ideias inovadoras. Descubra os insights do cliente com analytics preditiva. Melhore
de modo eficaz a experiência de cliente e impulsione a satisfação do cliente. Visite-nos em www.ibm.com.

MICROSOFT

A Microsoft é, atualmente, líder em 27 dos quadrantes mágicos da Gartner, incluindo Data Warehouse and Data Management for Analytics; Business Management and Analytics Platforms e Advanced Analytics Platforms. Esta liderança foi
alcançada com o contínuo desenvolvimento de novos serviços de dados em Azure mas também em Power BI, revolucionando
a maneira como as empresas tratam os dados. Visite-nos em www.microsoft.com/pt-pt.

MICROSTRATEGY

A MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) é líder mundial em software de análise e mobilidade empresarial. Pioneira no espaço
de BI e analytics, a MicroStrategy oferece um software inovador que capacita a tomada de melhores
decisões e a transformação da forma como se fazem negócios. Fornecemos aos nossos clientes corporativos
um software de classe mundial para que possam implementar soluções únicas de self-service analytics, big data
analytics e mobile analytics. Para saber mais, visite www.microstrategy.pt.

PITNEY BOWES

A Pitney Bowes (NYSE: PBI) é uma empresa de tecnologia global que gera biliões de transações - físicas e digitais - no mundo
conectado e sem fronteiras. Clientes em todo o mundo, incluindo 90% da Fortune 500, contam com produtos, soluções,
serviços e dados da Pitney Bowes nas áreas de gestão de informação do cliente, location intelligence, customer
engagement, shipping, mailing e comércio eletrónico global. Para informações adicionais, visite-nos em
www.pitneybowes.com

SAP

A SAP, como líder no mercado de software e aplicações empresariais, ajuda as empresas de todas as dimensões e indústrias
a melhorarem o funcionamento do seu negócio. Nas unidades de negócio, na administração das empresas, nos armazéns,
nas lojas ou em movimento, através de dispositivos móveis, a SAP habilita os profissionais e as organizações a trabalharem em
conjunto com maior eficiência e mais eficácia na utilização da informação de gestão. Os serviços e as aplicações da SAP
ajudam mais de 355 mil clientes a crescerem de forma sustentada, bem como a serem mais ágeis, mais competitivos
e mais rentáveis. Para mais informação, visite-nos em www.sap.com

Sigma Conso

A Sigma Conso oferece soluções adaptadas e escaláveis para facilitar a gestão financeira e melhorar os processos
de tomada de decisão. A oferta inclui uma suite de soluções integradas de CPM, complementados pela consultoria
e formação especializada.
O grupo, com sede em Bruxelas, encontra-se em rápida expansão internacional através da sua presença nos principais
centros económicos da Europa, Ásia e África. Para mais informações, visite www.sigmaconso.com

SYSPHERA

A Sysphera é uma empresa global, especializada em CPM/EPM (Gestão de Desempenho Empresarial). Desenvolvemos
e acompanhamos soluções de software focadas no planeamento e controlo de processos financeiros, operacionais
e regulatórios da empresa. Esses processos de negócio estão incorporados no conceito da Gestão Detalhada de Desempenho.
Visite-nos em www.sysphera.com/PT

THEOBALD

Com mais de 2.500 Clientes, a Theobald Software é um importante fornecedor de soluções de integração SAP. Os nossos
conetores permitem que sistemas comuns de terceiros se integrem com o SAP. Os nossos Parceiros de Tecnologia
são empresas como a Microsoft, Tableau ou Alteryx. Fornecemos interfaces rápidas, de alto desempenho e confiáveis para
o Microsoft SQL Server, Power BI e SharePoint, bem como a muitos outros data warehouses ou ferramentas de BI.
Visite-nos em www.theobald-software.com

Quem
Somos

Quem
SYSPHERA Somos
Desde 2004 que trabalhamos com um número crescente de empresas para implementar sistemas de Business Intelligence e Analytics que permitem o acompanhamento diário dos seus objetivos, encontrar novas oportunidades de negócio,
reduzir riscos, reorganizar recursos e melhorar a eficiência operacional.
Sempre atenta às inovações tecnológicas, a BI4ALL desenvolveu uma vasta experiência na capacidade de resposta
ao conjunto específico de desafios e requisitos de negócio de diferentes setores. Na BI4ALL compreendemos as necessidades dos nossos clientes e a nossa dedicada equipa de profissionais trabalha consigo para garantir que a sua solução
de Business Intelligence é a perfeita para o seu negócio.
A BI4ALL foi já reconhecida com mais de 20 prémios e distinções e conta com 150 colaboradores, totalmente focados
em Data Analytics, que fazem parte de uma estrutura em pleno crescimento.

CLIENTES FELIZES
Na BI4ALL orgulhamo-nos de um sólido histórico de projetos bem-sucedidos, o que está refletido nos clientes
que trabalham connosco ao longo dos anos.

A NOSSA EQUIPA
A equipa da BI4ALL é o nosso elemento mais valioso e a nossa janela para o Mundo. Na BI4ALL, contratamos pessoas
excecionais. Pessoas que deixam a sua paixão e o trabalho falar por si!

NEARSHORE
Para responder às novas exigências do mercado, a BI4ALL criou um Centro de Nearshore que oferece a transferência de
processos de negócio e de projetos para uma localização próxima do local do cliente. Através desta filosofia, os clientes
podem reduzir custos, melhorar o tempo de resposta (time-to-market), trabalhar com equipas experientes,
flexíveis e com capacidades linguísticas e, assim, operar de forma mais eficiente.

Cada Centro de Nearshore tem a sua própria organização e gestão para otimizar a partilha de conhecimentos, promover
as melhores práticas e criar as melhores metodologias. Através dos principais pilares da nossa prestação de serviços,
a BI4ALL reúne no seu centro de Nearshore, metodologias e ferramentas em torno de diferentes tecnologias, com o objetivo
de desenhar, desenvolver e manter as aplicações dos seus clientes de uma forma profissional e estruturada.
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