
AI & Big Data Assessment

Para mais informações visite nosso site

Uma solução para enfrentar seus desafios

O caminho para uma organização orientado por 
dados começa com AI & Big Data Assessment

Por que a Telefónica Tech | AI of Things?

Temos expertise na execução deste serviço 
em vários setores, incluindo Bancos, Varejo, 
Utilidades, Fabricação e Telco.

• Alinhe sua estratégia de dados com os 
negócios necessidades comerciais.

• Identificar as lacunas na maturidade 
data-driven da sua empresa.

• Planejar as ações necessárias para 
consolidar a transformação data-driven.

• Otimizar sua infraestrutura implantada 
para minimizar o CAPEX de TI.

A solução que lhe permite diagnosticar o grau de maturidade de sua empresa 
em termos de dados e análises, construir uma proposta para maximizar esse 
potencial (TO BE) e um plano de transformação passo a passo para alcançá-lo.

Obtenha graças à AI & Big Data Assessment

Descubra como AI & Big Data Assessment 
pode ajudá-lo a extrair o valor máximo dos 
dados que seu negócio gera diariamente.

Fase 1 (AS-IS)

Fase 2 (TO-BE)

Negócio

Dados Organização

Tecnologia

Fase 3 (ROADMAP)

 • Negócio: Em assuntos estratégicos, cultura, metodologia e orientada por 
dados.

 • Organização: Sobre as pessoas, conhecimentos e habilidades disponíveis.

 • Dados: Governança de dados, em nível estratégico, tecnológico, 
organizacional e de processo.

 • Tecnologia: Das soluções existentes para trabalhar com Big Data e IA, na 
premissa ou em infraestruturas de nuvens.

Descubra as soluções ad hoc nos 
propomos e desenvolvemos para 
atingir o nível de maturidade e os 
objetivos estabelecidos.

Conhece o plano de implantação 
para construir o cenário TO-BE do 
AS-IS através da implementação 
de planos de ação.

Descubra a situação atual e a maturidade de sua empresa graças à análise 
que realizamos em quatro pistas:

Assessment Implantação
Organização  
Data Driven

Organização: 
• Gerar sinergias operacionais.

• Melhorar o desempenho na execução 
de projetos analíticos.

• Ter funcionários mais qualificados em 
Big Data & IoT.

Dados:

• Reduzir os tempos de resposta, custos e desenvolvimentos.

• Ter uma maior capacidade de consumir dados de diferentes 
fontes.

• Implementações mais rápidas.

Tecnología: 

• Otimize sua infraestrutura de Big Data.

• Eliminar silos de informação.

• Reduzir o OPEX associado às 
plataformas de dados.

Negócio:
• Aumentar sua receita e sua base de clientes.

• Reduzir custos e melhorar a eficiência de suas campanhas      
de marketing.

• Gestão ótima de fraude/risco.

https://www.youtube.com/c/TelefonicaTech/
https://www.linkedin.com/company/telefonicatech
https://twitter.com/TelefonicaTech
https://twitter.com/TelefonicaTech
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https://www.youtube.com/c/TelefonicaTech
https://aiofthings.telefonicatech.com/pt/contato
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