
The advantages 
of new BI & Data Analytics 
trends to boost your business 

As aplicações de Business Intelligence (BI) e Data Analytics (DA) dão às empresas ferramentas 
poderosas para enfrentar as incertezas do mercado, ajudando a tomar decisões mais acertadas 

e garantir respostas mais rápidas aos desafios dos negócios.  

Mercado | Key Numbers

Como aproveitar as novas tendências de BI e DA 
para melhorar o seu negócio? 

A escolha de um Provider com 
know-how em várias áreas de negócio 
e experiência em implementações de 
aplicações BI e DA pode fazer toda a 
diferença nos resultados dessa aposta. 

Sejam quais forem as causas para contextos adversos, 
é essencial usar as ferramentas de Business Intelligence e Data Analytics 

de uma forma transversal às várias áreas e fases do negócio. 

As infraestruturas de desktop virtual (VDI) permitem às organizações disponibilizar acesso
- à sua plataforma de TI e à informação corporativa - a partir de qualquer dispositivo

e localização do colaborador. 

...das grandes organizações 
pretendem usar, em 2023, 
ferramentas de BI nos seus 
processos de decisão
 para apoiar as suas escolhas 
de negócio.*

É o valor estimado, em USD, 
para o mercado global 
de Business Intelligence em 2028 
(15 mil milhões registados em 
2019).**
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Apostar na qualidade dos dados gerados, 
para gerar informação completa, rigorosa, 
consistente, única e obtida atempadamente. 

Dados de qualidade 

Integrar ferramentas de analytics de 
forma nativa nas aplicações – CRM, 
ERP, sistemas financeiros e portais 
de informação, entre outras. 

Analytics nativa 

Transformar os dados obtidos em Histórias e 
Use Cases atrativos, usando o storytelling 
para conquistar clientes e potenciais clientes.

Storytelling 

Obter os dados a partir de redes sociais, 
websites corporativos 

ou de comércio eletrónico. 

Social 
Utilizar plataformas de Cloud ou híbridas 

juntamente com soluções de BI, 
em modelos de Software as a Service. 

SaaS

Automatizar os processos de análise 
de dados com recurso a ferramentas 

de Inteligência Artificial (AI), com geração 
automática de insights para validação 

e/ou aprovação. 

Automação 
Suportar o acesso rápido, 

simplificado e seguro aos dados 
e à informação gerada a partir 

de dispositivos móveis. 

Mobilidade 
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