


THIS IS
     TATICTatic é uma empresa de tecnologia especializada em dados. 

Desenvolvemos soluções com impacto decisivo na 
evolução de empresas como organizações data driven.

Com foco no tratamento e na aplicação de dados como ativo 
estratégico, os produtos, serviços e conhecimento Tatic abrangem 
da consultoria especializada em frentes estratégicas, 
performance de negócios e análise até plataformas 
tecnológicas de alto desempenho – dinamizando a tomada 
de decisão apoiada em dados, impulsionando a cultura 
organizacional de dados e acelerando resultados.

HELLO, THIS IS TATIC

Soluções
acessíveis e 
inteligentes

Geração de 
valor para 
negócios

Aceleração 
exponencial 

de resultados



FROM DATA
       TO VALUE

Nascemos em 2003 no mercado de Telecomunicações 
e TIC no Brasil – e hoje, temos filiais também na 
Colômbia e no Equador.

Nossas soluções atendem a organizações de variados 
portes, em diversos segmentos – além de companhias 
de Telecom, empresas e instituições dos setores 
de Finanças, Seguros, Varejo e Utilities vivenciam 
parcerias de sucesso com a Tatic.

Nosso profundo domínio de cada segmento 
e de conceitos transversais chaves para 
indústrias diversas viabiliza respostas seguras e 
assertivas para os desafios de dados – que, afinal, são 
enfrentados por organizações de todos os setores.

FROM DATA
TO VALUE



CONHECIMENTO
A SERVIÇO DOS
SEUS RESULTADOS

Entendemos onde seu negócio está 
e onde quer chegar

Apoiamos as definições estratégicas 
alinhadas às suas necessidades

Aplicamos definições de gestão que aperfeiçoam sua 
estratégia, dinamizando a implantação de recursos analíticos

Transferimos conhecimento 
à sua equipe

Os desafios de dados envolvem diversos perfis profissionais e 
competências, e impactam diferentes áreas das organizações.

Tendo seus objetivos de negócio como eixo, a 
Tatic assessora sua empresa e seu time com equipes 
multidisciplinares de especialistas em Estratégia, 
Arquitetura da Indústria, Qualidade, Governança, Análise e 
Ciência de Dados e muito mais:

Em formatos de consultoria personalizada 
ou integrada a unidades especializadas 
de soluções, a Tatic mantém os seus resultados 
sempre em foco – e coloca conhecimento, 
inteligência e expertise a serviço dos objetivos 
específicos da sua organização.

RESULTADOS



UNIDADES
UNIDADES
ESPECIALIZADAS

Trabalhamos em frentes dedicadas a atender às várias 
necessidades e expectativas para tratamento, armazenamento 
e aplicação de grandes volumes de dados, processos de billing 
com BSCS e ampliação do uso operacional e estratégico de 
Inteligência Artificial, Machine Learning e Analytics Avançado. 

As unidades especializadas Alice, Dora, Improve, Vero e Bill 
materializam e aplicam estes conceitos técnicos de forma 
clara e objetiva. Eles são levados ao cotidiano, à linguagem e 
à realidade do seu negócio e sua estratégia organizacional, 
instrumentalizando sua empresa para liberar o poder dos 
dados e análises e obter vantagem competitiva.



UNIDADES
UNIDADES
ESPECIALIZADAS

Inteligência artificial ao 
seu alcance, aprimorando 
e aprofundando o uso dos 
dados  e análises na sua 

empresa – para otimizar a 
performance do negócio 

como um todo ou de produtos 
e áreas específicas.

Compressão, organização, 
armazenamento e busca 

rápida para trabalhar com 
grandes volumes de dados 
– uma solução completa de 
Data Management voltada 

para resultados operacionais 
e estratégicos.

Transformação digital para 
negócios de varejo, com uma 
solução leve e em nuvem para 

estreitar o relacionamento 
com o cliente, oferecer 
melhores experiências 
e otimizar processos e 
resultados financeiros.

Mais transparência e melhor 
desempenho operacional 
e financeiro na gestão de 
planos de remuneração e 
comissões, trabalhando 
qualquer modalidade de 
remuneração variável de 

forma fácil e intuitiva. 

Evolução em processos de 
faturamento, com serviços 
e soluções de tecnologia 

com foco em revenue 
assurance e resultados, 

aprimorando processos e 
melhorando a performance e 

o aproveitamento de BSS.

saiba + saiba + saiba + saiba + saiba +

https://tatic.net/solucoes/alice/
https://tatic.net/solucoes/dora/
https://tatic.net/solucoes/improve/
https://tatic.net/solucoes/bill/
https://tatic.net/solucoes/vero/


ENVOLVIMENTO E COMPROMISSO:
MÚLTIPLOS BENEFÍCIOS

A Tatic compreende os diversos aspectos dos desafios de dados, 
dentro da realidade da sua organização, em seu segmento, na 
sua região de atuação. Por isso, nossas soluções aceleram 
resultados com benefícios múltiplos: 

 Ampliar a eficiência e a inteligência de dados
  Preparar o negócio para potencializar a tomada de decisões com 

base em dados
  Reduzir riscos de falhas em projetos de dados
  Racionalizar e otimizar investimentos, tempo e recursos humanos
  Reduzir custos e aumentar a eficiência operacional
  Reter/ fidelizar clientes e ampliar a captação de novos clientes
 Aprimorar processos
 Gerar estratégias de monetização
 Elevar o know-how da equipe interna
  Qualidade, confiabilidade e disponibilidade da informação
  Melhorias técnicas, como a modernização da arquitetura de dados

 E muito mais!

BENEFÍCIOS



PROXIMIDADE

Clientes Tatic têm ao mesmo tempo soluções inovadoras de 
alto nível e um parceiro próximo e realmente comprometido com a 
geração de valor para seu negócio.

Estabelecemos relações de confiança, ágeis e descomplicadas, e 
oferecemos soluções acessíveis que democratizam o acesso 
a tecnologias, metodologias e estratégias.

E mais: como empresa genuinamente latinoamericana, a Tatic combina 
visão global e expertise multidisciplinar ao conhecimento e 
entendimento das características locais dos mercados onde atua.

PROXIMIDADE:
PARCERIA QUE FAZ A DIFERENÇA



EVOLUÇÃO
FAÇA PARTE DA 
EVOLUÇÃO DATA DRIVEN

contato@tatic.nettatic.net

Seja com a tecnologia avançada de plataformas exclusivas, seja 
com o enfoque personalizado alinhado a cada negócio e seus 
objetivos específicos, muitas corporações já se beneficiam das 
soluções Tatic para incorporar inteligência e eficiência de dados 
no dia a dia, tomando mais e melhores decisões
baseadas em dados.

Experiência, flexibilidade, segurança, tecnologia, 
metodologia e equipe de especialistas de primeira: 
é assim que a Tatic apoia empresas em sua jornada data driven 
contínua e na aceleração exponencial dos seus resultados. Fale 
com a Tatic – e faça dessa a sua realidade.

mailto:contato@tatic.net
https://tatic.net/

