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Sergio Silva
Profissional, especializado em Gestão de
Negócios no seguimento de serviços e
Privacy and Data Protection Certificate, com
mais de 20 anos de experiência nas áreas de
Tecnologia,
Gestão
de
Serviços
de
Tecnologia e Business Intelligence em
empresas
nacionais/multinacionais
de
grande porte, com atuações:

•

Governança de
Dados:

Arquitetura de Dados
CWM:

Melhoria
contínua
do
processo de tomada de
decisão;

•

Proteção de informações
e
transparência
na
prestação de contas para
investidores e acionistas;

•

Framework da estrutura de
centro de competência
de
inteligência
de
negócios;
Políticas para governança
de
ciclo
de
dados:
aquisição,
acesso,
armazenamento,
utilização e descarte;

•

Mentoring para disciplinas
de Business Intelligence,
Analytics e Big Data como
membro do conselho da
instituição DAMA.

•

Reunir dados em um
único
banco
com
mecanismo de consulta
simples
para
apresentação de dados;
Contenção de bloqueio
de nível de isolamento
de banco de dados
causada por tentativas
de executar consultas
de análise de longa
duração;
Integrar dados de vários
sistemas
de
fonte,
permitindo uma visão
central em toda a
empresa;
Arquitetura de dados de
Data Warehouse para
dados de rede.

Gestão de Serviços
de Desenvolvimento
CMMI:
•

Uso de técnicas de
prototipação
para
acelerar o processo de
maturação
e
alinhamento
da
solução técnica com
os
requisitos
do
negócio;

•

Criação
e
implantação
de
fábrica
de
desenvolvimento
de
soluções para Business
Intelligence;

•

Criação de equipe
prestadora de serviços
especializados
em
administração,
arquitetura e suporte à
banco de dados.

Atuação profissional e artigos escritos ...

Sergio Silva – atuação profissional
Atuo como consultor independente na
empresa Humany IT – Assessoria em
Tecnologia e sou Diretor de Eventos e
alianças estratégicas na DATA MANAGEMENT
ASSOCIATION Capitulo Brasil.

Data Protection
Officer. Indivíduo ou
Grupo

Desmistificando o
Chief Data Officer

“O Data Protection Office é a
ou
profissional
equipe
encarregado e disseminar e
evangelizar a corporação sob
os direcionamentos éticos da
relativo
à
sua
empresa
estratégia de dados, questões
legais e regulatórios.”

“O CDO deve governar dados
e para fazer isso ele deve ouvir
seus pares, encantar seus
superiores, motivar e inspirar
seus subordinados.”

(clique para ler artigo na íntegra)

(clique para ler artigo na íntegra)

Como a GDPR impacta
o mercado brasileiro?

Pode a TI se beneficiar
do CAOS?

“O GDPR vem junto com a
Governança de Dados para
causar uma mudança na
maneira como armazenamos,
e
analisamos
fornecemos
dados”

“Elimine
ou
simplifique
a
de
“Business
necessidade
aposte
em
Case”,
desenvolvimento de protótipos.
Lembre-se “a criatividade é
filha da necessidade”....”

(clique para ler artigo na íntegra)
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Business Intelligence
na linha do tempo, do
“Data Warehouse” ao
“Data Lake”
“Posso implementar um “Data
Lake” a partir de agora? Na
verdade o mercado começou
a fazer isso em 1990 quando
Inmon disseminou o conceito
de “Data Warehouse” o “Data
Lake” deve ser um estágio
Evolutivo da sua plataforma de
Intelligence”,
este
“Business
estágio deve caminhar junto
a
abrangência
de
com
relacionamento que pretende
construir com sua base de
clientes.”

(clique para ler artigo na íntegra)

