
Aprimore o resultado dos seus negócios

KPMG Signals 
Repository
O universo dos dados está crescendo de 
forma exponencial. E os atuais sistemas 
cognitivos, preditivos e de IA querem 
mais. O grande desafio consiste em 
encontrar os dados e os sinais que levem 
às melhores decisões de negócio.

O KPMG Signals Repository pode ajudar. 
Maximizando as descobertas mais recentes 
a respeito da tomada de decisões, o 
KPMG Signals Repository se beneficia 
continuamente de uma ampla variedade de 
sinais de fontes públicas e privadas para 
ajudar as organizações a obter vantagens 
que facilitem sua tomada de decisões.

Com a criação de uma “fábrica de Big 
Data” de dados externos e internos, as 
organizações podem encontrar os dados 
e os sinais certos que permitam que suas 
tecnologias de IA e de aprendizagem de 
máquina alcancem uma precisão sem 
precedentes em termos de estimativas e 
de resultados na realização de negócios.

Ser digital
transforma negócios.

kpmg.com.br



 

 

 

 

 

  
 

  
  

  

 
   

 

 
    

 

  
  

  

 
   
   

 
    

 

Fontes de dados 
de amostragem

KPMG Signals 
Repository

Conjunto de modelagem 
e mecanismo de execução 
baseados em IA

Ciclo de aprendizado

Prever

Recomendar

Alertar

Decidir

Fontes de 
informação da 
KPMG (benchmark)

Fontes de informação 
de empresas

Fontes de informação 
de terceiros

Fontes de informação 
de consumidores 
(redes sociais)

Fontes de informação 
abertas (sem custo)

Fontes de informação 
do governo

  
   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

Comportamento 
humano

Perfil 
demográfico

Regulamentações
governamentais

Eventos / 
atividades locais

Infraestrutura

Mercado 
imobiliário / 
habitacional

Pontos de 
interesse / 
mapas

Indicadores 
econômicos

Negócios / 
comércios

Condições 
meteorológicas / 
clima

• Estatísticas governamentais do desempenho regional
• Estatísticas da vitalidade financeira
• Recenseamento dos locais e dos pontos de interesse
• Preço, localização e promoção da concorrência
• Socioeconomia
• Clima
• Geoespaço e distâncias
• Desempenho financeiro
• Catálogo de produtos e serviços
• Definição de preços e estratégia
• Lucratividade do cliente
• Promoções / ofertas
• Site

Nossa inovação pode ajudar você a tomar 
decisões de negócio mais assertivas

Ouvir todos esses sinais...

Nosso objetivo é explorar os dados e os sinais que são importantes para a sua empresa

Para otimizar qualquer atividade empresarial, é necessário interpretar todos os dados disponíveis — 
desde os dados internos e os dados de clientes que a sua própria empresa detém até os dados de 
concorrentes e do mercado. As firmas-membro da KPMG trabalham com as organizações para 
identificar e coletar os sinais certos desse universo crescente de dados, incluindo:

Dados estruturados

  

 

  

 

 

 
 

 

  

 

Mecanismos 
de decisão

Mecanismos 
sempre alertas

Entendimento dos fatores que impulsionam o mercado local

A possibilidade de 
incorporação aos próprios 
sistemas da empresa

Bom

A própria biblioteca 
de sinais da KPMG

A capacidade de 
ouvir outros sinais 
externos

Excepcional



• Tweets e comentários em redes sociais
• Regulamentação 
• Notícias e imprensa
• Informações da concorrência
• Aplicativos de planejamento
• Planos de negócio
• Pesquisa de mercado
• Aconselhamento técnico
• Análises internas
• Análises de RH
• Metadados sobre conversas

... para transformar dados em valor

Ajudando os líderes a tomar decisões...

Qual foi a experiência dos usuários...

combinando os sinais que os profissionais da KPMG 
coletam de clientes com o nosso próprio repositó-
rio de sinais para criar vínculos e associações que 
permitam aos responsáveis pela tomada de decisão 
entender e avaliar variáveis altamente preditivas.
Por meio de uma abordagem altamente integrada e 
orientada por dados, monitoramos as mudanças em 
sinais-chave e seus impactos para ajudar a garantir 
que nossos clientes estejam recebendo os insights 
precisos mais atualizados.
O KPMG Signals Repository ajuda os clientes das 
firmas-membro da KPMG a aprimorar a execução de 
seus serviços.

Dados não estruturados

 

External Data

Internal Data

Market & competitio
n

Universo
de Sinais

Reconhecimento de padrões

Integração e automação

Geração de sinais

Escuta ativa

A análise preditiva 
examina um volume de 
dados para recomendar 
decisões e ações.

“Acessamos com facilidade mais de 
30.000 variáveis para os modelos 
sempre que precisarmos”

“Extraímos e processamos 
dados externos três vezes 
mais rápido do que antes”

“Reduzimos o tempo de 
projeto-piloto para uma 
nova solução em 50%”

Engenheiro de Dados Cintistas de Dados Gerente de projeto

Os ativos de dados de 
propriedade exclusiva da 
empresa simplificam o 
processo com o objetivo de 
garantir uma maior precisão 
na tomada de decisões.

De forma mais 
rápida

De modo 
mais fácil

Ajuda as pessoas a tomar 
as melhores decisões de 
forma alinhada aos seus 
objetivos organizacionis.

Automatiza as decisões 
rotineiras, permitindo, assim, 
que as partes interessadas 
foquem as execuções.

Da melhor 
maneira possível

Com menos 
frequência
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Fale com o nosso time
Frank Meylan
Sócio-líder, Artificial Intelligence, 
Cognitive & Customer Experience
Tel.: (11) 3940-3187
fmeylan@kpmg.com.br
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#KPMGTransforma
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