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Becomex promove live sobre a importância dos 

dados para as empresas  

 

“Dados, o novo petróleo” vai contar com seis palestrantes da 

Becomex e da Becomex LAB 

 

A Becomex, empresa de tecnologia e conhecimento de negócios que utiliza 

inovação para lidar com os desafios tributários, com atuação ampla em toda a 

cadeia produtiva do Brasil, promove no próximo dia 25, a live “Dados, o novo 

petróleo” para mostrar o aumento do volume e importância dos dados e os 

desafios para agregar valor às operações por meio das bases de informações. 

Na live a empresa vai tratar, entre outros assuntos, sobre como lidar com 

grandes bases de dados, quais ferramentas existem com esse propósito e como 

os dados podem ser mais bem interpretados e gerar conhecimentos para 

utilização por parte das empresas.  

“A ideia da live é oferecer um guia de boas práticas ao mercado. Vamos falar 

sobre a evolução da importância dos dados, além de demonstrar o seu valor, 

apresentando cases públicos de empresas que lidam com grande volume de 

dados, além de demonstrar serviços e soluções que oferecemos aos nossos 
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clientes com o intuito de promover oportunidades e vantagens competitivas”, 

avisa Marlos Brust, Head de Segurança da Informação da Becomex. 

Além do Brust, participam da live os palestrantes Adelaine Gelain, Analista 

de Sistemas da Becomex LAB, Ana Paula Kussler, Responsável Técnica da 

Becomex, Danilo de Freitas Pinto, Diretor de Data Delivery Intelligence da 

Becomex, Evandro Ernani de Oliveira, Gerente de Produtos da Becomex LAB 

e Mathias Inngauer, Gerente de Integração Data Delivery Intelligence da 

Becomex. 

 

Becomex Lab 

 

A Becomex Lab foi criada em 2018 com a missão de transformar os negócios 

por meio da tecnologia, com o foco na formação e desenvolvimento de novos 

talentos, desenvolvendo iniciativas sustentáveis e de diversidade. Ela é a 

responsável por toda inovação tecnológica que compõe um dos pilares da 

Becomex.  

Formada por mais de cem colaboradores, com sedes em Campinas e Joinville, 

mantém e evolui as tecnologias que dão sustentação a todas as linhas de 

negócio da Becomex, além de prover ao mercado soluções de softwares com 

alta performance e aderentes aos mais diversos ramos de atividades. 

Por meio de tecnologia aplicada com as mais modernas metodologias de 

desenvolvimento, a Becomex LAB tem tornando a atuação das consultorias 

mais estratégicas, alavancando a competitividade dos clientes. 

 

Serviço 

 

Live: “Dados, o novo petróleo” 

Data e horário: 25 de fevereiro, 10h 

Inscrição gratuita: https://materiais.becomex.com.br/lives-2021-tecnologia-1  
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