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Quem somos?
A Databizz é uma empresa de software e serviços, 
focada em facilitar jornadas de inovação para médias 
e grandes empresas.

O nosso objetivo é trazer para nossos clientes a 
capacidade de visualizar todo o processo de inovação, 
aceleração e acompanhamento de negócios. 

Trabalhamos como “especialistas on demand” nos 
nossos clientes, para trazer visões externas em 
oportunidades e um suporte a tomada de decisão nos 
investimentos internos e externos.
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Com quem trabalhamos

Check-ups
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company 

Hackathons



Com quem trabalhamos

Co-desenvolvimento
* Programas de Inovação



Com quem trabalhamos

Bizz Invest



Bizz Pack



O que é?
Bizz Pack é feito para acelerar conjuntos de projetos 

ou produtos, usando a plataforma Databizz como 
motor, para os acompanhamentos e gestão da 

evolução do conjunto de times e projetos. 

Usando um modelo híbrido de consultoria e 
tecnologia, durante o processo, é possível obter 

resultados, através da gestão de produtividade de 
novos negócios .

Integrado com uma dupla de consultores Databizz, 
com foco em suporte ao time de analistas e gestores, 

o Bizz Pack ajuda lideranças a decidirem e visualizar 
fatores críticos do conjunto de projetos ou produtos 

que estejam sendo acompanhados.



Para quem?
O Bizz Pack é orientado para organizações que 
possuem mais de uma iniciativa em ação e que esteja 
precisando de suporte para monitoramento, aumento 
de produtividade e suporte externo aos times 
executivos.



Análise de dados: oleta e análise dos dados necessários para 
o setup, juntamente com o cliente, através de 1 (um) 
momento de checkup e 1 (um) momento de validação final 
das informações a serem acompanhadas.

Configuração da plataforma: uma vez validados os dados, a 
Plataforma Databizz é configurada para uso no 
acompanhamento do programa. Finalizada essa etapa, a 
metodologia parametrizada na plataforma garante a 
visualização da evolução dos projetos que serão 
acompanhados.

Treinamento uso da Plataforma: encontro para repasse de 
como usar corretamente a plataforma, tirar dúvidas e treinar 
toda a equipe responsável pela gestão das informações que 
serão inseridas.

Etapas



Acompanhamento com analistas: Encontros periódicos de 
acompanhamento para os projetos acelerados, com foco em 
acompanhar a evolução, destravar impedimentos e prestar 
suporte tático-operacional durante o período de vigência 
do(s) projeto(s).

Reports de decisão: Coleta e análise das atividades 
executadas durante o período de projeto, bem como a 
consolidação de reports para aceleração dos investimentos 
no portfólio acelerado.

Etapas

Suporte técnico: domínio personalizado para o servidor da 
plataforma; garantia de backup dos dados gerados pelos 
analistas e membros dos times/projetos.



Cronograma
O tempo mínimo para execução do Bizz Pack é de 6 
(seis) meses, podendo ser renovado para execução de 
forma contínua de acordo com a necessidade do 
cliente. Este período mínimo é necessário para que 
consigamos enxergar as evoluções propostas na 
metodologia aplicada.

Serviço Cronograma de Execução

Análise de dados

Configuração da plataforma

Treinamento uso da Plataforma

Suporte técnico

Acompanhamento com analistas

Reports de decisão

Meses Set Out Nov Dez Jan Fev ...



Metodologias 
próprias e  abertas



Conhecimento aplicado
Processo orientado por dados

Metodologias 
abertas

Metodologias 
próprias

Lean 
Startup

CustDev

BMC

Eixos de 
aceleração

Gestão 
de 

falhas

Sprints de 
negócios



Os eixos de aceleração são os aspectos de 
análise que Databizz usa para segmentar a 
observação da evolução dos negócios. Os 
eixos de análise são: Mercado, Clientes, 
Produto, Gestão e Equipe.

Eixos de aceleração



EIXOS DE ACELERAÇÃO



EIXOS DE ACELERAÇÃO 
 CASE CESAR.LABS



É a metodologia Databizz para 
classificação e gestão de aprendizado 
orientado à falhas nos trabalhos 
individuais e coletivos. Por meio da matriz 
é possível antecipar problemas, travas e 
desafios de ordem maior que tenham 
impacto direto na realização de um 
projeto.

Fail Matrix



FAIL MATRIX



FAIL MATRIX



Sprints de negócios, são a consolidação de 
todas as melhores práticas de gestão ágil, 
aplicadas de maneira mais acessível para 
gestão de times e organizações dentro de 
ambientes em ritmo de transformação. A 
sprint de negócios foi desenvolvida para 
habilitar modelos de trabalho que 
independem do presencial ou do remoto 
para funcionarem.

Sprints de Negócios



Sprints de Negócios



Plataforma
Databizz



Acompanhamento   >   Evolução   >   Avaliação
Squads
Times

Startups

Squads
Times

Startups

Analistas
Gerentes

Analistas
Gerentes
Databizz

Sponsors
Investidores

Simplificar Medir
 Visualizar 
resultados



Possua um cadastro para 
cada tipo de de ator 
envolvido no 
acompanhamento de 
projetos: Analista, Gestor e 
empreendedor.

PLATAFORMA
ACESSO



Organize a visualização 
de todo o portfólio de 
empresas que já tenha 
existido interações, 
facilite a disposição 
delas em grupos de 
acordo com programas, 
histórico de 
participações e realize 
ações com todas 
simultaneamente.

PLATAFORMA
PORTFÓLIO DE TIMES POR PROGRAMA/PROJETO



Obtenha inteligência urbana da ocupação dos espaços 
dos negócios e tenha insights sobre localizações

PLATAFORMA GEOLOCALIZAÇÃO



Centralize 
informações de 
maneira facilitada, 
catalogue pontos de 
contato, atores 
envolvidos e 
gerencie sem 
planilhas todas as 
informações 
relacionadas aos 
negócios.

PLATAFORMA TELA DE CADASTRO DE TIMES E EMPREENDEDORES



Tenha um ambiente 
facilitado para 

acompanhar tarefas e 
atividades 

desenvolvidas entre 
times. Saiba sobre 

prazos, entregas, 
responsáveis e quem 

esteve envolvido nelas.

PLATAFORMA ACOMPANHAMENTO DE TIMES



Documente o conhecimento 
consolidado e o histórico de 
progresso do time. Organize 

hiperlinks e facilite a visualização 
de todas as interações realizadas 

com o negócio.

PLATAFORMA ACOMPANHAMENTO DE TIMES



Defina critérios e eixos e 
avalie de maneira 

simplificada a evolução 
histórica e parametrizada 

dos negócios.

PLATAFORMA ACOMPANHAMENTO DE TIMES



Obtenha uma tela central 
com gráficos de evolução por 

eixos, recomendação, 
desenvolvimento do time 

sobre métricas estabelecidas 
e tenha mais facilidade na 
hora de gerar relatórios de 

acompanhamento.

PLATAFORMA 
DASHBOARDS



Obtenha uma tela central com gráficos de 
evolução por eixos, recomendação, 

desenvolvimento do time sobre métricas 
estabelecidas e tenha mais facilidade na 

hora de gerar relatórios de 
acompanhamento.

PLATAFORMA 
DASHBOARDS



CLIQUE PARA ASSISTIR

PLATAFORMA DATABIZZ

https://drive.google.com/file/d/1AIXoanAOrZyL1H7qGGMq9H8OHZWv3Tm7/view


Daniel Lima
daniel@databizz.com.br
www.databizz.com.br
+55 81 9 9232 8670


