
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
na Transformação do seu Negócio



Num mundo de constante incerteza, onde a tecnologia está 
cada vez mais inteligente, e o ritmo de mudança é acelerado, 
a margem de erro das organizações é cada vez menor e exige 
processos mais inovadores e colaborativos, maior agilidade 
e soluções de alta performance.

Na BI4ALL compreendemos as necessidades dos nossos Clientes  
e adicionamos valor real às Organizações através da expertise 
e domínio de soluções poderosas, proporcionando indicadores 
preciosos para o seu negócio.

Entregamos a perfeita simbiose entre tecnologias  
e serviços de excelência



AS NOSSAS COMPETÊNCIAS
Num cenário onde os detalhes fazem a diferença entre o sucesso e o insucesso  
das organizações, identificar soluções que tornem os gestores capazes de encontrar  
o melhor meio de nortear o crescimento da sua empresa é um trunfo fundamental.

A competitividade do mundo dos negócios alcança, a cada dia, níveis nunca  
antes vistos. Empresas, sejam elas de pequena ou grande dimensão, sofrem com 
a necessidade constante de maximizar as suas operações para que se mantenham 
atrativas para o mercado e alcancem os melhores resultados.

Na BI4ALL, trabalhamos diariamente com o propósito de trazer mais 
inteligência às organizações e fazer com que elas prosperem no 
mundo dos negócios.
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SETORES ONDE ATUAMOS
Cada setor tem os seus próprios desafios inerentes, mas todos necessitam  
de alavancar efetivamente os seus dados para aumentar a eficiência  
do seu desempenho, agilizar processos, obter vantagens competitivas  
e tomar as melhores decisões.

Na BI4ALL, contamos com uma vasta experiência na capacidade de resposta ao conjunto  
específico de desafios e requisitos de negócio de diferentes setores, e ajudamos as organizações  
a prosperar e a estarem prontas para os desafios do presente e do futuro.
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O NOSSO ADN
A equipa da BI4ALL é o nosso elemento mais valioso e a nossa janela para  
o Mundo. Trabalhamos com os melhores talentos e na valorização contínua 
da nossa equipa e o nosso trabalho reflete a nossa paixão e compromisso.    

A BI4ALL foi já reconhecida com mais de 25 prémios nacionais e internacionais  
e conta com mais de 300 colaboradores, totalmente focados em Data Analytics e 
Inteligência Artificial, que fazem parte de uma estrutura em pleno crescimento.
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PORQUÊ A BI4ALL?
Desde 2004 que seguimos com  
o propósito de transformar dados em 
insights, e temos como missão ajudar  
as Organizações a serem mais ágeis, 
flexíveis e vigorosas, a anteciparem  
o imprevisível e a se adaptarem  
rapidamente às alterações do mercado, 
estando assim melhor preparadas  
para o futuro.

Considerada uma das Top 10 Big Data 
Analytics Consulting/ Service Companies  
in Europe 2020, a BI4ALL ajuda as 
Organizações no processo de  
Transformação Digital e Data Strategy  
e conta com competências de excelência  
em serviços de consultoria nas áreas  
de Analytics, Big Data, Artificial 
Intelligence, CPM e Software Engineering.

Somos totalmente focados no sucesso  
dos nossos Clientes e partilhamos com  
eles um conhecimento de excelência  
quer na componente tecnológica,  
quer de negócio, permitindo que  
as Empresas ganhem maiores vantagens 
competitivas ao transformarem  
os seus dados em insights relevantes  
para o negócio.

“A soberania dos dados é hoje inquestionável e representa uma ponte eficaz  
para a criação de estratégias de negócio vencedoras. Empresas data-driven 
são empresas ágeis, capazes e preparadas para dar resposta aos desafios 
do mercado atual e traçar um caminho de liderança para enfrentar o futuro”

José Oliveira, CEO, BI4ALL



+351 217 266 165

comunicacao@bi4all.pt

www.bi4all.pt linkedin  facebook  twitter  instagram  youtube
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