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Bem-vindo ao Analytics & Big Data Forum da BI4ALL, um evento que 
aborda perspetivas inspiradoras, casos de sucesso, soluções e estraté-
gias que permitem alavancar o seu negócio.

Vivemos atualmente numa Era em que a constante evolução e mudan-
ça, leva as organizações a questionarem como poderão tomar decisões 
mais assertivas. A competitividade das organizações alcança, a cada 
dia, níveis nunca antes vistos. Empresas, sejam elas de pequena ou 
grande dimensão, têm a necessidade e o desafio constante de otimizar 
as suas operações para que se mantenham atrativas para o mercado, e 
consigam assim alcançar os seus melhores resultados. 

Num mercado tão competitivo, e com tanta informação, é fundamen-
tal identificar soluções que ajudem os gestores a agilizar processos, 
gerar insights e assim garantam uma tomada de decisões mais rápida 
e assertiva.

O Analytics e o Big Data assumem uma importância cada vez maior na 
obtenção de vantagens competitivas, ao apoiar o processo de tomada 
de decisão de forma mais inteligente. Mas, inteligente não é apenas o 
facto de estarmos no controlo do negócio, mas também pela previsão e 
antecipação de cenários que permitem agir no momento certo.

Os dados da empresa são como um asset, ou seja, um “bem” com um 
valor tão grande como os produtos ou serviços que comercializam, pois, 
a partir de um melhor aproveitamento de dados internos e externos e da 
sua análise, podemos adaptar-nos mais rapidamente a mudanças, me-
lhorar os processos de negócio, fornecer um melhor serviço ao cliente, 
melhorar a imagem da organização, respeitar obrigações regulatórias, 
gerar inovação e tomar decisões mais sustentadas, entre muitas outras 
vantagens competitivas.

E, a sua organização já está a trabalhar de acordo com as mais recentes 
tendências tecnológicas? Já imaginou a eficiência que poderia alcançar 
se já o estivesse a fazer?

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 mer-
cado tão competitivo.

Obrigado pela sua participação e espero que o Analytics & Big Data 
Forum vá ao encontro das suas expectativas.

Melhores cumprimentos,

José Oliveira, CEO, BI4ALL

Registos e  
Welcome Coffee

Boas-Vindas e
Introdução ao Analytics
& Big Data Forum
Carla Fonseca 
Marketing Director, BI4ALL

Como dar
inteligência ao
seu negócio?
José Oliveira 
CEO, BI4ALL

Num cenário onde os detalhes fazem a diferença entre o sucesso e o 
insucesso das organizações, identificar soluções que tornem os ges-
tores capazes de encontrar o melhor meio de nortear o crescimento 
da sua empresa, é um trunfo fundamental. Empresas inteligentes são 
empresas orientadas a dados. Cada vez produzimos mais dados e o 
grande desafio é precisamente como tirar partido e extrair valor de 
todo o volume de informação que é gerada, e transformar esses da-
dos em insights.

FOYER Sophia de Mello
Breyner Andresen

SALA Sophia de Mello
Breyner Andresen
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FOYER Sophia de Mello
Breyner Andresen

BI4Ever?
Miguel de Castro Neto 
Sub-Diretor NOVA Information 
Management School (NOVA IMS)

A crescente relevância das capacidades analíticas na criação de vantagens competitivas e no 
desenvolvimento de novos produtos e serviços, bem como a velocidade vertiginosa a que sur-
gem novas soluções tecnológicas e analíticas no mercado, colocam as empresas e os profis-
sionais que atuam na área da Business Intelligence (BI) sob uma pressão constante no sentido 
de estarem habilitados para tirar partido da melhor tecnologia disponível e criar as soluções 
analíticas mais sofisticadas. Nesta intervenção serão abordados alguns dos desafios que hoje 
despontam no contexto do BI decorrentes, nomeadamente, do Big Data e do impacto do mes-
mo das arquiteturas das plataformas de BI, da emergência de um novo paradigma de capaci-
dades cognitivas as a service, a que acrescem o dilema de apostar no self-service BI ou criar 
equipas de cientistas de dados (ou ambos) e as implicações do regulamento geral de proteção 
de dados. Nunca as oportunidades para a criação de valor alicerçada em plataformas de BI e 
ciência dos dados foram tão grandes, mas também nunca o ambiente em que as empresas 
atuam foi tão dinâmico e imprevisível.

PAINEL DE DEBATE
Como o Analytics e o Big Data
ajudam a transformar dados em insights

Andro Moreira Partner, BI4ALL

Carlos Calado IT Manager – Supply Chain, Johnson & Johnson

Daniel Cadete BI Manager, VARO Energy

Fernando Resina da Silva Partner, VdA

Henrique Carreiro Diretor, IT Insight (Moderador)

Coffee Break
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FOYER  
GA Piso II 

SALA Sophia de Mello
Breyner Andresen

Value chain and Data integration.  
A sustainable competitive advantage.
Fernando Garcia-Monteavaro 
Iberia Regional Application Development  
and IT Digital EMEA, MetLife

Virtual Marketing Assistant using  
Natural Language Processing
Daniel Rodrigues 
Global Business Analytics Technologies  
Manager, Johnson & Johnson Consumer

Num ambiente competitivo, onde apresentar uma experiência de 
excelência ao cliente é um dever e as tecnologias disruptivas ofe-
recem novas possibilidades de compreender e conhecer os nossos 
clientes, a gestão de dados é fundamental. É por isso que a análise 
de dados deve ser definida como a primeira etapa das estratégias 
de transformação digital e as empresas devem alterar os processos  
internos para integrar toda essa informação na cadeia de valor. Esta é, 
definitivamente, uma vantagem competitiva sustentável.

Apresentação de um projeto onde utilizamos Natural Language Proces-
sing e Natural Language Generation para interagir com os dados da 
companhia, utilizando texto e voz, cujo objetivo, é revolucionar o acesso 
à informação substituindo os tradicionais relatórios / dashboards de 
BI por respostas simples a perguntas feitas por intermédio de um BOT 
altamente personalizado (seja por perguntas de voz e/ou escritas).
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Data Science e o Big Data  
na transformação digital
Pedro Nunes 
Big Data Lead, BI4ALL

Como definir uma  
estratégia data-driven?
Hugo Pinto 
Partner, BI4ALL

Quebrar silos com a adoção  
de Self-Service
Rui Monteiro 
BICC Manager, 
TAP Portugal

Promover o consumo de informação através do Self-Service nem sempre é tão simples quanto 
pensamos que deveria ser. Queremos que o negócio conheça toda a “história” antes de tomar 
as suas decisões e, para o efeito, lutamos por promover a melhor informação e as ferramentas 
mais adequadas. O Self-Service é um ótimo acelerador de aproximação do negócio à infor-
mação, mas o seu processo de adoção carece de um entendimento e alinhamento entre o IT 
e o Negócio, normalmente difíceis de gerir. São pensadas as melhores estratégias e táticas 
para enriquecer o palco com o cenário perfeito, mas o sucesso da peça continua a depender 
maioritariamente dos atores. Esta apresentação descreve a experiência deste nosso percurso, 
incluindo algumas das lições aprendidas, constrangimentos e melhores práticas.

São cada vez mais e maiores os investi-
mentos nestas duas áreas, com o objetivo 
de criar valor adicional para as empresas, 
através da recolha e análise de informação 
cada vez mais variada e complexa. O ob-
jetivo desta apresentação é compreender 
em que consiste o Data Science e o Big 
Data, como podemos tirar proveito das 
oportunidades geradas por estas e como 
adequá-las à realidade e maturidade das 
várias empresas e setores.

Inseridas num ambiente cada vez mais competi-
tivo, as organizações precisam de se reinventar e 
inovar, cada vez mais, para se manterem no mer-
cado. Os dados são o combustível para o sucesso 
de qualquer organização, e os insights que deles 
obtemos, ajudam as organizações a prosperar e a 
tomarem decisões mais inteligentes e assertivas 
com base em fatos e evidências, ao invés de usar 
a intuição. Com base numa boa governação dos 
dados e tecnologia adequada à realidade de cada 
empresa, chegou o momento de "contar histórias" 
baseadas em dados, usando-os a seu favor.

NOS Mendeleev  
- Self Service BI@NOS
Ricardo Gregório 
BI & BA Solution Architect,  
NOS

O DW-IT teve em mãos vários desafios colocados pela direção de Serviço ao Cliente no que 
diz respeito a acesso, preparação e apresentação dos seus indicadores oficiais. Em resposta 
a esses desafios, surgiu o projeto Mendeleev, desenvolvido em parceria com a BI4ALL. Com 
uma arquitetura Business Driven dotou-se o Serviço ao Cliente de uma solução de Self Service 
BI que permitiu a captação de insights com grande velocidade, eficiência e clareza permitindo 
aos utilizadores, a criação, partilha e exploração de análises de negócios de forma autónoma e 
da forma mais produtiva para eles e para a sua função, gerando assim, mais valor para a NOS. 
O Mendeleev deu inicio à adoção com sucesso da solução Microsoft Power BI.
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SALA Sophia de Mello
Breyner Andresen

SALA Maria Helena
Vieira da Silva

Cloud First,  
Strategy First
João Lopes 
Cloud Solutions Lead, BI4ALL

Como o Analytics  
e Big Data podem suportar  
melhores decisões ao  
Customer Service?
Rui Gorgueira 
Technology Sales Director,  
BI4ALL

Analytics & Big Data  
no Turismo
André Vala 
IT Deputy Director, Business Technology, 
Grupo Pestana

Aplicação SUMA Cognos  
– Do Express Planning ao Analytics
Rui Tavares 
Coordenador Controlo de Gestão  
e Performance, SUMA

Tal como na maior parte das indústrias modernas, também 
o turismo está cada vez mais dependente da análise de 
enormes quantidades de dados. Nesta sessão apresenta-
remos como é que o Pestana Hotel Group gere a informa-
ção de negócio que produz, como é tratada e utilizada pelas 
várias áreas do grupo, e que benefícios trouxe à operação. 
Será também abordada a nossa visão para a evolução futu-
ra das soluções de Big Data & Analytics do Grupo.

Como definir realmente uma estra-
tégia? Como implementar? Consigo 
medir o retorno? Como ter em con-
ta os meus requisitos específicos? 
São exemplos de questões que se 
colocam de forma crítica se consi-
derarmos a Cloud como uma reali-
dade inevitável, e que tanto podem 
ter respostas complexas como 
simplificarmos o tema e ir passo a 
passo (mas rápido).

Que imagem tem do atendimento em Call Cen-
ters? Já teve a sensação de não conhecer os seus 
hábitos de consumo, enquanto cliente, onde repe-
tiu mais do que uma vez que a oferta que lhe estão 
a propor não está enquadrada com o seu perfil?  
Até que nível deverão os operadores de Call Center 
ter acesso à informação personalizada do cliente? 
O Big Data e a Inteligência Artificial permitem iden-
tificar reclamações esperadas e detetar padrões de 
consumo que auxiliam o departamento de marke-
ting a adequar a estratégia ao seu público-alvo.

Apresentação da SUMA e desenvolvimento do Grupo. O de-
partamento de controlo de gestão e performance no Grupo 
SUMA e o processo de planeamento e orçamentação. A im-
plementação da aplicação IBM Cognos como sistema de 
orçamentação do Grupo. O que mudou com a implemen-
tação da solução e em que fase de desenvolvimento se en-
contra. Os desafios da prestação de informação de gestão 
num Grupo de 50 empresas presente em 4 continentes.

Cocktail

FOYER Sophia de Mello
Breyner Andresen
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BIOGRAFIAS

André Vala
Atualmente a desempenhar funções de IT Deputy Director para a área de Busi-
ness Technology no Pestana Hotel Group, André Vala é um arquiteto de software 
com 12 anos de experiência em consultoria, em clientes nacionais e interna-
cionais, com foco em tecnologia Microsoft, nomeadamente SharePoint, Office 
365 e Microsoft Azure. A sua participação nas comunidades e eventos técnicos,  
em Portugal e no estrangeiro, valeram-lhe a atribuição pela Microsoft do título 
de MVP (Most Valuable Professional) na categoria de Office Apps & Services 
desde 2016.

IT Deputy Director 
- Business Technology, 

Grupo Pestana

Daniel Cadete
Licenciado em Engenharia de Software pela Universidade do Algarve e Mestrado 
em Métodos Formais de Engenharia de Software pela Universidade do Minho. Du-
rante a sua carreira passou por diversos projetos de Analytics em consultoras de 
renome como Deloitte ou Indra em clientes na área da banca, seguros e turismo. 
Na VARO, fundou e lidera o departamento de Analytics, onde é responsável pela 
definição da estratégia e gestão de todos os projetos e equipa num modelo Near-
shore. Em menos de 3 anos desenvolveu iniciativas na área de risco, refinarias, 
treasury, comercial e market analytics tendo agora mais de 200 utilizadores.

Business Intelligence 
Manager, VARO Energy

Fernando Resina da Silva
Licenciado 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 & Tec-
nologias, atuando, nomeadamente, nos sectores de tecnologias de informação 
e comunicação, outsourcing, cloud computing, tecnologias emergentes, co-
mércio 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. Docente do ISEG, onde leciona no Curso de Pós-Graduação "Pros-
pectiva, Estratégia e Inovação”, e na Porto Business School, onde lecciona na 
pós-graduação “IT Management”.

Partner, VdA

Fernando Garcia-Monteavaro
Fernando Monteavaro conta com mais de 15 anos de experiência em ambien-
tes internacionais desafiantes de diversos setores, como o Farmacêutico, Au-
tomóvel, Telecomunicações, Financeiro, Seguros e Indústria. A sua principal 
função tem sido focada em potenciar vantagens competitivas e a transforma-
ção da empresa através da tecnologia, eficiência operacional e talento. Lide-
ra a área de tecnologia a nível ibérico (Portugal e Espanha) para a MetLife, 
fornecendo serviços de Individual Protection, Ordinary Life, Employee Benefits 
e Credit Life em várias linhas de negócio: F2F, Direct Marketing, Brokerage e 
Bancassurance. Além disso, faz parte da unidade EMEA MetLife Digital Trans-
formation, liderando o fluxo de trabalho de tecnologia.

Iberia Regional Application 
Development and  

IT Digital EMEA, MetLife

Andro Moreira
Andro Moreira é Partner da BI4ALL. Licenciado em Informática de Gestão pelo 
ISCTE. Iniciou a sua carreira profissional como Gestor de Tecnologia na Novaba-
se e passou pela Sinfic como Project Manager. Em 2004 foi um dos sócios funda-
dores da empresa BI4ALL, da qual é Partner e responsável pelo desenvolvimento 
do negócio da empresa que atualmente conta com mais de 170 colaboradores e 
com projetos no mundo inteiro. Conta com um vasto conhecimento e competên-
cias na gestão da empresa e acompanhamento de clientes, com grande enfoque 
na componente de otimização de processos, operações e resultados financeiros.

Partner, BI4ALL

Carlos Calado
Carlos Calado é IT Manager na Johnson & Johnson para o Supply Chain, onde 
coordena e implementa soluções de Advanced Analytics, para a Europa, Médio 
Oriente e África. Carlos tem liderado vários projetos e implementações não só 
na área de Business Intelligence mas também de ERP em sectores tais como 
Distribuição, Vendas e Finanças, num ambiente multi-disciplinar e multi-cultu-
ral. Tem-se destacado ao implementar soluções que ao longo dos anos têm 
sido referência na sua Organização. Mais recentemente, tem trabalhado em 
tecnologias de Big Data e Analytics, onde áreas como Machine Learning e Pro-
cess Mining cada vez mais ganham maior relevância.

IT Manager – Supply 
Chain, Johnson & Johnson

11 OUTUBRO 2018
CENTRO CULTURAL DE BELÉM · LISBOA#forumbi4all



BIOGRAFIAS

José Oliveira
Licenciado em Gestão de Empresas pelo ISLA e Pós Graduado em e-Business 
pelo ISEG, iniciou a sua carreira profissional como Gestor de Tecnologias de In-
formação 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 CEO e 
responsável pelo desenvolvimento do negócio da empresa que atualmente conta 
com mais de 170 colaboradores e com projetos no mundo inteiro. Foi membro da 
comissão instaladora do Instituto Ibérico de Corporate Governance em parceria 
com o ISEG e com a VdA. Com mais de 25 anos de experiência nas áreas de Ges-
tão e Informática, José Oliveira foi ainda autor do livro “Modelo Integrado para 
uma Gestão Eficiente e Controlo do Risco” e do Livro “Business Intelligence”.

CEO, BI4ALL

João Lopes
Licenciado pela Universidade Nova de Lisboa, João Lopes conta com mais de 
10 anos de experiência em Analytics focados em tecnologia Microsoft e com 
experiência em sectores como Banca, Seguros, Legal, Administração Pública 
em clientes nacionais e internacionais.

Cloud Solutions Lead, 
BI4ALL

Hugo Pinto
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 internacio-
nais, entre as quais de destacam Life Sciences, Banca, Seguros e Retalho. Licen-
ciado 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.Partner, BI4ALL

Henrique Carreiro
Henrique Carreiro é atualmente diretor da IT Insight e professor na NOVA Infor-
mation Management School, nas áreas de Big Data, Machine Learning e Cloud 
Computing. Anteriormente foi responsável pela Área de Plataformas de Desen-
volvimento e pelas Plataformas de Produtividade e Soluções Empresariais na 
Microsoft Portugal. Liderou o lançamento dos primeiros serviços comerciais 
de Internet em Portugal, na Telepac. Foi docente no IST e assegurou cursos de 
Mestrado e Pós-Graduações em várias Universidades, na área da Segurança da 
Informação, entre outras. É colunista regular na IT Channel e coautor do livro 
“Leis da Sociedade da Informação – Comércio Eletrónico”, Almedina, 2009.

Director, IT Insight

Miguel de Castro Neto
Professor Auxiliar e Subdirector da NOVA Information Management School 
(NOVA IMS), Universidade Nova de Lisboa, onde é Presidente do Conselho Pe-
dagógico, Coordenador da Pós-Graduação em Smart Cities. Criou o curso de es-
pecialização em Gestão do Conhecimento e Business Intelligence do Mestrado 
em Gestão de Informação, hoje classificado pelo ranking internacional EdUni-
versal como o “Melhor Mestrado do Mundo” na categoria Business Intelligence, 
sendo responsável pela unidade curricular de BI do mesmo. 
Foi Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da 
Natureza nos XIX e XX Governos Constitucionais da República Portuguesa.  Per-
sonalidade Smart Cities do Ano (Green Business Week 2017 / Fundação AIP). É 
fundador e Vice-Presidente da Data Science Portuguese Association, Presiden-
te do Conselho Nacional de Engenharia Agronómica da Ordem dos Engenheiros, 
coordenador do Grupo Cidades e Ordenamento do Território da Plataforma para 
o Crescimento Sustentável e Presidente do Conselho de Curadores do Festival 
Terras Sem Sombra. É sócio-fundador da Agriciência, Consultores de Engenha-
ria, Lda. e Administrador Não Executivo da Parques Tejo.

Sub-Diretor NOVA 
Information Management 

School (NOVA IMS)
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Ricardo Gregório
Licenciado em 2007 em Engenharia Informática na FCT-UNL e em 2017 termina 
o mestrado. Tem desempenhado várias funções na área de BI / DW, essencial-
mente em Telcos onde se destacam projetos na Zon, PT, Cabo Verde Telecom, 
Timor Telecom, MTC Namíbia, Altice e NOS. Também abordou desafios na área 
empresarial sendo gestor de produto Cloud, Analytis e MultiChannel.
Foi optando por um percurso mais ao nível da gestão, contudo mantem vários 
conhecimentos técnicos, exemplo são as certificações em MicroStrategy, SAP 
HANA, In-Memory Data Management e Scrum Master. Atualmente, na NOS Tec-
nology é Data Architect com maior foco em Data Discovery.

Ricardo Gregório, BI & BA 
Solution Architect, NOS

Rui Gorgueira
Licenciado em Informática pela Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa e Pós-Graduado em Gestão Executiva na Faculdade de Ciên-
cias Económicas e Empresariais da Universidade Católica. Iniciou a sua 
carreira como analista programador de software em 1996 e desde 2002 
que exerceu funções de Gestor de Sistemas de Informação no sector 
das Telecomunicações no mercado angolano onde desenvolveu e im-
plementou estratégias de transformação aplicacional de BI, ERP, CRM e 
Billing. Experiência em liderança de equipas de consultoria no mercado 
nacional de Business Intelligence desde o ano de 2000.

Technology Sales Director, 
BI4ALL

Rui Monteiro
Rui Monteiro é um profissional de Business Intelligence, com um sólido pas-
sado em negócios como a Banca, Telecomunicações, Seguros e Transportes. 
Atualmente dirige a equipa de BI & Analytics da TAP Portugal, com especial 
foco na dinamização e promoção de projetos estratégicos para a companhia.  
O seu conhecimento académico nesta área tem vindo a ser partilhado ao longo 
do tempo como docente da Universidade Nova de Lisboa.

BICC Manager,  
TAP Portugal

Rui Tavares
Com formação superior em Gestão Hoteleira (bacharel), pelo ISPI, e 
Curso de Especialização em Controlo de Gestão, pelo Overgest-ISCTE, 
desempenha funções de Coordenador do departamento de Controlo de 
Gestão e Performance do Grupo SUMA. Conta com 15 anos de expe-
riência nesta área, tem como principais responsabilidades a coordena-
ção da equipe de Controlo de Gestão e Performance do Grupo, a elabo-
ração e análise de informação de gestão, os processos de planeamento 
e orçamentação, o acompanhamento de resultados, a elaboração de 
relatórios e o reporte financeiro do Grupo.

Coordenador Controlo  
de Gestão e Performance, 

SUMA

Pedro Nunes
Pedro Nunes conta com mais de 10 anos de experiência em Analytics e Big Data 
em diferentes tecnologias, incluindo Cloudera, Microsoft e Cognos. Com expe-
riência no sector Logístico, Banca, Seguros e Farmacêutico, estando maioritaria-
mente envolvido em projetos para clientes internacionais. Licenciado e Mestrado 
em Engenharia Informática e de Computadores, pelo Instituto Superior Técnico e 
Mestrado Executivo em Gestão de Empresas no ISCTE.

Big Data Lead,  
BI4ALL
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Pitney Bowes
A Pitney Bowes (NYSE: PBI) é uma empresa de tecnologia global que gera bi-
liões 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 Informa-
ção do Cliente, Location Intelligence, Customer Engagement, Shipping, Mailing 
e Comércio Eletrónico Global. 
www.pitneybowes.com

Microsoft
Fundada em 1975, a Microsoft é líder mundial em software, serviços, disposi-
tivos e soluções, focada em ajudar pessoas e negócios a cumprir todo o seu 
potencial. Tem uma missão clara e ambiciosa: capacitar todas as pessoas e 
organizações no planeta para atingir mais, criando experiências mais pessoais, 
desenvolvendo uma plataforma de cloud inteligente e reinventando a produtivi-
dade e os processos de negócio. Pelo 11º ano consecutivo, foi considerada líder 
no Quadrante Mágico da Gartner em Analytics e Business Intelligence Platforms. 
www.microsoft.com/pt-pt

PARCEIROS

Talend
A Talend (NASDAQ: TLND) é líder global em soluções de integração em Cloud e 
Big Data que ajudam as empresas a transformar os dados num ativo estratégico 
que fornece insights em tempo real transversais à organização, clientes, parcei-
ros e operações. A plataforma de integração nativa e unificada da Talend fornece 
a agilidade de dados necessária para que as empresas respondam às exigências 
da constante evolução dos negócios. Com a Talend, as empresas podem facil-
mente dimensionar a sua infraestrutura de dados e adotar rapidamente as mais 
recentes inovações tecnológicas em Cloud e Big Data.
As soluções da Talend estão presentes em mais de 1500 clientes globais, in-
cluindo GE, HP Inc. e Domino's. A Talend foi já reconhecida como líder na sua 
área várias vezes pelos principais analistas, bem como por várias publicações, 
incluindo a InfoWorld e a SD Times. 
www.talend.com

MicroStrategy
MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) é líder mundial em software de análise e mobili-
dade empresarial. Pioneira no espaço de BI e Analytics, a MicroStrategy oferece 
um software inovador que capacita a tomada de melhores decisões e a trans-
formação da forma como se fazem negócios. Fornecemos aos nossos clientes 
corporativos um software de classe mundial para que possam implementar so-
luções únicas de self-service Analytics, Big Data Analytics e Mobile Analytics. 
www.microstrategy.pt

IBM
O IBM Analytics oferece um portfólio completo de soluções de Big Data e 
Analytics para alimentar os seus negócios cognitivos.  As 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. Descu-
bra os insights do cliente com analytics preditiva. Melhore de modo eficaz a 
experiência de cliente e impulsione a satisfação do cliente. 
www.ibm.com

Sigma Conso
A Sigma Conso fornece soluções, formação e serviços na área do Corporate 
Performance Management. O grupo conta com uma expertise reconhecida 
em gestão financeira, planeamento financeiro e análise. A Sigma Conso conta 
com mais de 600 grupos internacionais com soluções inovadoras e escaláveis 
que simplificam a sua gestão financeira. O grupo tem escritórios em Bruxelas, 
Luxemburgo, Paris, Amesterdão, Milão, Lisboa, Barcelona, Madrid, Singapura, 
Kuala Lumpur e Jacarta.
www.sigmaconso.com
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QUEM SOMOS
A BI4ALL é líder em serviços de consultoria de soluções de Analy-
tics e Big Data. Através de uma experiência única, e um vasto co-
nhecimento dos vários setores de atividade e funções de negócio, a 
BI4ALL ajuda organizações de todas as dimensões a prosperarem e 
a melhorarem o funcionamento do seu negócio.

Desde 2004 que a BI4ALL está totalmente focada no sucesso dos 
seus Clientes e partilha com eles um conhecimento de excelência 
quer na componente tecnológica, quer na componente de negócio 
permitindo que as organizações tenham vantagens competitivas ao 
transformarem os seus dados em insights.

A BI4ALL foi já reconhecida com mais de 20 prémios nacionais e 
internacionais e conta com mais de 170 colaboradores, totalmente 
focados em Data Analytics, que fazem parte de uma estrutura em 
pleno crescimento.

COMPETÊNCIAS
Na BI4ALL, trabalhamos diariamente com o propósito de trazer mais 
inteligência às empresas. Para tal, desenvolvemos soluções custo-
mizadas de Analytics que preparam melhor as organizações para os 
desafios do presente e do futuro. Cada solução é desenvolvida de 
acordo com as melhores práticas e com as tecnologias mais ade-
quadas. Ao longo de todo o processo é mantida uma estreita ligação 
com o cliente, o que engloba um entendimento das suas reais ne-
cessidades e objetivos, bem como o fornecimento de insights e um 
suporte personalizado.

GESTÃO DE RISCO  
E COMPLIANCE

ANÁLISE  
PREDITIVA

MOBILEBIG 
DATA

PLANEAMENTO  
E ORÇAMENTAÇÃO

CLOUD  
ANALYTICS

SOFTWARE  
ENGINEERING

CORPORATE PERFORMANCE 
MANAGEMENT

DASHBOARDS  
& SCORECARDS

MASTER DATA  
MANAGEMENTANALYTICS
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PRÉMIOS
Todos os dias atingimos e superamos os nossos objetivos, garantindo 
o melhor serviço a cada um dos nossos Clientes.

Guiados pela excelência e determinação, conquistámos um histórico 
de mais de 20 prémios e de reconhecimentos. Alguns exemplos…

O NOSSO DNA
A equipa BI4ALL é o nosso elemento mais valioso e a nossa janela 
para o Mundo. Na BI4ALL, recrutamos pessoas excecionais. Pessoas 
que deixam a sua paixão e o trabalho falar por si!

EQUIPA 
Equipas certificadas e 
altamente qualificadas que 
seguem as melhores práticas 
internacionais

EXCELÊNCIA  
Entregamos resultados de 
confiança, mensuráveis e de 
baixo risco. 

FOCO 
Equipa focada na criação de 
valor, inovação e excelência 
na entrega

SOLUÇÕES 
Desenvolvemos soluções 
eficientes com base nas 
necessidades dos nossos 
clientes

FLEXIBILIDADE 
Fornecemos uma abordagem 
flexível, integrada e simples,  
para responder aos desafios 
da sua organização

EFICÁCIA 
Ajudamos as organizações 
a estarem prontas para  
os desafios do presente e 
do futuro

BEST OF BREED 
Procuramos continuamente 
as melhores soluções e 
tecnologias para oferecer  
o best of breed aos  
nossos Clientes

COMPROMISSO 
Estamos comprometidos 
com o sucesso dos  
nossos Clientes

LÍNGUA 
Equipas com excelentes 
conhecimentos linguísticos  
proporcionam uma 
comunicação rápida e 
eficaz
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www.bi4all.pt

+351 217 266 165
comunicacao@bi4all.pt


