
Data Science 
para PMEs



Dados é o novo petróleo?



“Big Data has arrived at Seton Health 
Care Family, fortunately 
accompanied by an analytics tool 
that will help deal with the 
complexity of more than two 
million patient contacts a year…”

“Increasingly, businesses are applying 
analytics to social media such as Facebook 
and Twitter, as well as to product review 
websites, to try to “understand where customers 
are, what makes them tick and what they want”, 
says Deepak Advani, who heads IBM’s predictive 
analytics group.”

“Data is the new oil.”

Clive Humby

“At the World Economic Forum last month in 
Davos, Switzerland, Big Data was a marquee 
topic. A report by the forum, “Big Data, Big 
Impact,” declared data a new class of economic 
asset, like currency or gold.



✓ 350 zettabytes de dados, ou 35 trilhões de 

gigabytes – estimativa em 2020

✓ 40% de crescimento por ano

✓ Volume de dados é um desafio

✓ 40% dos dados merece atenção 

✓ Conteúdo sensível e confidencial – LGPD / 

GDPR - CyberSecurity

✓ Alto risco de perda de dados 

Dados gerados...



Como transformar dados em resultados
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Estratégia dos Dados

A captura de Dados Estratégicos é o
processo de identificar, colher e
armazenar dados significativos, limpos,
organizados e padronizados, para torná-
los fundamentais, em decisões
estratégicas da empresa, indepedente da
área.



Dados – Real Valor

FinanceiroMercado

Clientes Fornecedores



OTIMIZAÇÃO

Fases dos Dados – Data Science

Análises
Coleta

Enriquecimento

Centralização

Aprendizado

Gerenciamento



LGPD – GDPR – SEGURANÇA CIBERNÉTICA (CyberSecurity)

Dados e Governança

Melhoria constante 
dos sistemas

Economia no 
armazenamento de 

dados

Governança dos 
dados

Segurança Gestão 
Normas e 
Padrões

Custos

Agilidade Flexibilidade

Reestruturação Necessidade

Custos



Ciclo básico dos Dados – Caso Prático

Segmentar

• Ações Diferenciadas por Grupo de Cliente  

• Estratégias de Abordagem e Captura de 

Consumidores Potenciais por Microrregião 

Conquistar

•Introdução de Setores e Categorias

•Inovações em Serviços

•Incremento de Vendas Cruzadas

•Reativação de Clientes

•Antecipação das Ações dos Concorrentes

Rentabilizar 

•Incremento da Lucratividade

dos Setores / Categorias Vs Clusters 

•Análise Custo / Benefício dos Serviços

Aprender 

•Novos Perfis e  Comportamentos 

dos Clientes

•Antecipação de Comportamentos –

Sondagens de Campo

•Realimento das Estratégias para novos 

grupos 
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Fidelizar 

•Gestão das Categorias e Sortimento

•Aumento da Qualidade dos Serviços / Inovação em Ações 

Promocionais / Ações para redução das Faltas de Produtos
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O que podemos fazer com 
Data Science para melhorar os 

resultados das empresas ?



Dinheiro
Volume monetário

Contábil
Quais os departamentos
envolvidos

Quem
Quem está no envolvimentos da 
empresa.

Como
Como trabalhar os dados

Processos
Processos que foram utilizados para 
os estudos e descobertas.
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Investimento – Ganhos -
qual o valor estimado.

Quais os problema
ocasionados e como resolver –

gerar mais receitas.

Quem são os responsáveis

Como podemos orientar as 
empresas para terem total 

aproveitamento dos dados.

Para cada projeto existe a 
necessidade de se aplicar um ou

outro procesos, definição de quais
processos devem ser utlizados de 

acordo com o cliente.
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Dentro de Cérebro de Data Science



⬡ Otimização Logística

⬡ Análises Financeiras – Preditivas e Prescritivas

⬡ Análise de Churn – Saída de Clientes 

⬡ Predição de Vendas e Crescimento 

⬡ Análise e Prevenção de Fraudes 

⬡ Fornecedores

⬡ Automatização de Processos

⬡ Afinal toda a empresa pode se beneficiar.



Algumas Tecnologias



Importante



PERGUNTAS?



ANEFAC 

ANEFAC

ANEFAC_Brasil

11 98714-0394

ANEFAC

ANEFAC

anefac.org.br educaanefac.org.br            revistaanefac.com            associados@anefac.org.br

Scaneie e tenha a ANEFAC 
na palma da sua mão

ulink.bio/anefac

⬡ Cláudio Soldera

+55 19 98101474

claudio.soldera@qintess.com

claudiosoldera@anexe.com.br

mailto:claudio.soldera@qintess.com


Cláudio Soldera é um profissional com mais de 30 anos de experiência em grandes empresas como Banco Real (atual

Santander), Unibanco, PWC, KPMG, tendo também atuado em setores como Automotivo, Farma, Agronegocios,

serviços, atacado e varejo. Possui entendimento avançado em inglês, espanhol e italiano para conversação e escrita.

Desenvolveu projetos em diversos segmentos e setores, como Atacado, Varejo, Agronegócios, Heltcare, Automotivo,

dentre outros, atuando em projetos no Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Irlanda, Índia, Holanda, Israel, Argentina,

Uruguai e Paraguai.

Em 2015 ingressou na KPMG, como gerente forence para a área Data Analytics, dando suporte analítico a equipe

todos os projetos da área de forensic investigation, gerando análises das informações dos clientes – projetos – para

análise de fraudes e outros problemas que fossem encontrados, com dados públicos das ações como: Lava-Jato,

Zelotes, e todas as outras ações da Polícia Federal. Atuando em diversos projetos aonde estas análises se fizeram

necessárias. Fomos o responsável no desenvolvimento de um novo sistema de dados, aonde todos os processos de

Data Analytics são automáticos, gerando um relatório a partir das informações e dados dos clientes, com todo o

ambiente de dados.

Para o biênio de 2020-2021 está atuando também como conselheiro do DAMA Interncional – Capitulo Brasil.

Membro do ANPPD® - Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados

Isaca - Information Systems Audit and Control Association - ISACA ID: 1147987 – www.isaca.com

ACFE - Association of Certified Fraud Examiners – ID: 959648

Atualmente é BDM (Business Development Manager)  na Qintess – Qads (Qintess Analytics Decision Science) 

Certificações TI:

• DPO – Data Protection Officer - Itcerts - Issue at Toronto, Canada - CN 5F61B2A

• IT Governance Foundation Certification – Itcerts - Issue at Toronto, Canada - CN 5F61A47 

• InfoSec Foundation (ISO / IEC 27001) Certification – Itcerts - Issue at Toronto, Canada - CN 5F61A46 

• LGPD Foundation Certification – Itcerts - Issue at Toronto, Canada - CN 5F61A48

• GDPR Foundation Certification – Itcerts - Issue at Toronto, Canada - CN 5F61A49 

• Information Security Risk Management Foundation (ISO/IEC 27005) Certification – Itcerts - Issue at Toronto, Canada – CN 5F61B29

• Information Security Manager – Itcerts - Issue at Toronto, Canada – CN 5F61BAC

• Computer Forensics Foundation – Itcerts - Issue at Toronto, Canada – CN 5F620D8

• Cybersecurity Foundation Certification – Itcerts - Issue at Toronto, Canada – CN 5F620D6 

• Information Security Specialist – Itcerts - Issue at Toronto, Canada – CN 5F620D9

• Ethical Hacking Essentials Certification – Itcerts - Issue at Toronto, Canada – CN 5F620D7

http://www.isaca.com/

