{ Grupo Tigre }
Target Education

+500 Colaboradores com acessos a dados confiáveis
de forma rápida e confiável.
.

{ Tigre - Case Data Literacy }
O projeto aconteceu de maneira muito
dinâmica com trabalhos Hands-On em
todas as aulas, o conteúdo conceitual
também foi abordado de forma direta e
fluida.
Atingimos um intenso volume de
desenvolvimento com os participantes,
fomentando a cultura Data Driving e
provendo mais liberdade e poder de
analise para as áreas de negócio
Raphael Bilecki Freitas
Coordenador BI-Analytcis

CASEBOOK
{ Data Literacy }
Data
Desde 2015
2020 – junho-julho
Tecnologias
Qlik Sense e NPrinting

Acreditamos:
Todos nós podemos ser dados
brilhantes

Desafio e Público Alvo
Reunir + 30 pessoas e 10 setores de diferentes áreas de negócios semanalmente, sem
diminuir adesão deste público alvo e juntos, seguir uma intensa “ Jornada de Alfabetização
em dados” de diferentes usuários e capacitar times de diferentes níveis de conhecimento.
Solução
Através de uma dinâmica e programação de capacitação em “Data Literacy”, realizamos
uma jornada de treinamento em três etapas:
1° Pensamento Analítico ( preparando usuário para transformação digital);
2° Capacitação Técnica ( desenvolver habilidades e potencialidades na plataforma Qlik);
3° Business Insights ( aprender novas descobertas e problemas através da plataforma);
Resultados
Atingimos um intenso volume de desenvolvimento com os participantes, fomentando a
cultura Data Driving e provendo mais liberdade e poder de analise para as áreas de negócio
numa jornada de alfabetização em mais de 30 horas aula de curso e meeting.

CASEBOOK
{ Grupo Tigre }
Data
Desde 2015
2015-2020
Tecnologias
Qlik Sense e Nprinting

Cliente

Grupo Tigre, um dos maiores provedores
do mundo em soluções para o setor da
construção civil em tubos e conexões.

Desafio
Quando se tem uma abrangência desse porte, gerir os negócios de forma rápida e eficiente é mais do que
um diferencial, é uma necessidade. Distribuir informações para a tomada de decisão de forma ágil foi o
grande motivador do projeto.
Solução
A partir de um processo robusto de extração e transformação dos dados dos sistemas foi possível criar, em
um curto período de tempo, uma plataforma que permitiu monitorar as principais áreas críticas da
empresa, como vendas, financeiro, operações e recursos humanos.
Pelo grande número de pessoas envolvidas, a governança dos dados e a criação de uma única fonte da
verdade (Single Source of Trouth) foi fundamental para dar velocidade e confiabilidade na plataforma.
Resultados
Atualmente, os relatórios sobre os negócios do Grupo são disponibilizados em poucos minutos em
aplicações específicas para o monitoramento da performance financeira; se fosse necessário construir os
arquivos tradicionais, o processo demandaria dias. A plataforma proporcionou ao Grupo Tigre a
capacidade de agregar valor aos seus dados, suportando o processo de tomada de decisão em âmbito
operacional, tático e estratégico.
“Conseguimos, de forma simples e rápida, acompanhar os nossos principais
indicadores, auxiliando de maneira consistente a tomada de decisões
operacionais e estratégicas“
Rafael Gustavo Melo, Gerente de FP&A .

