Webcast mostra como Big Data pode trazer inovação para empresas
Com transmissão gratuita pelo portal FNQ, palestra apresenta nova forma de utilizar dados para
extrair valor dos negócios

Na próxima segunda-feira (16/11), a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) promove um
webcast sobre Big Data, mostrando como empresas inovadoras o utilizam para resolver os
mais diversos problemas organizacionais. O tema será apresentado por Juan Caetano
Adorno, head de marketing na startup de meios de pagamento PagoLivre. A palestra será
transmitida às 10h, ao vivo, no portal da FNQ.
De acordo com pesquisa realizada pelo IDC, a previsão de crescimento anual do big data é
de 23,1% em cinco anos, alcançando US$ 48,6 bilhões em 2019, devido às melhoras que ele
pode fornecer como: experiência com foco no cliente, apoio à inovação de produtos e
serviços e otimização de processos de negócios. O palestrante concorda com esse mercado.
“O big data relaciona-se com previsões, o qual se aplica à matemática e à estatística, nas
quantidades de dados, a fim de prever probabilidades ou insights. Pode ser tão importante
para os negócios - e para a sociedade - como a internet se tornou”, esclarece Juan.
Para entender essa nova forma de utilizar os dados estruturados e não estruturados para
extrair valor dos negócios, assista ao webcast ao vivo no dia 16, às 10, pelo portal da FNQ,
no link: http://www.fnq.org.br/aprenda/videoteca/inicio.
O vídeo da palestra terá acesso livre, na videoteca, durante o mês de novembro, como ação
da FNQ dentro do movimento Semana Global do Empreendedorismo, coordenado pela
Endeavor, no Brasil.
Sobre a FNQ
Criada em 1991, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) é uma instituição sem fins
lucrativos que incentiva as organizações brasileiras, independente do porte ou setor, na
busca pela excelência da gestão. Ao disseminar o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) e
promover a capacitação de profissionais, a FNQ auxilia as empresas na implantação de um
programa permanente de excelência da gestão, que gera resultados concretos para toda a
organização. Desta maneira, contribui para o aperfeiçoamento do negócio e,
consequentemente, o aumento da competitividade. Como reconhecimento a essa busca
pela excelência, a FNQ promove o Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ), que identifica e
premia anualmente as melhores práticas de gestão das organizações brasileiras.
www.fnq.org.br
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