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DataLab firma parceria com a ICEClick 
Empresas reforçam aposta na área de Data Quality 

 

Prosseguindo a sua estratégia de desenvolvimento de parcerias locais, a empresa anuncia uma nova parceria com a ICEClick. 
 
 
Lisboa, 19 de Novembro de 2020 – A DataLab, empresa especializada em Qualidade de Dados, e a ICEClick, empresa especializada 
em “Consulting and Outsourcing Services”, acabam de estabelecer uma parceria estratégia. 
 
Continuando a sua estratégia com vista ao crescente número de parcerias locais, a empresa anuncia uma nova parceria com a 
ICEClick, que compreende a área de Qualidade de Dados (soluções para verificação e limpeza de moradas, auto-complete de 
moradas, atribuição de coordenadas geográficas, identificação de duplicados, entre outras). 
 
De acordo com Carlos Guerreiro, COO da DataLab, “O tema da Qualidade de Dados tem estado desde sempre associado aos 
projectos de CRM, contudo este tema é muitas vezes descurado, o que normalmente vem a revelar-se um enorme problema na 
apresentação de resultados inesperados. Olhando para os vários casos em que a DataLab interviu com sucesso, foi fácil perceber 
como acrescentamos valor aos Clientes da ICEClick.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a DataLab 
Fundada em 2009, a DataLab conta com uma equipa multidisciplinar com mais de 15 anos de experiência e know-how nas áreas de Data Quality, 
Master Data Management e Data Masking, tendo participado na implementação e gestão de projectos de limpeza de bases de dados, projectos 
de integração de dados, projectos de migração de dados, na criação de projectos de CRM, entre outros. A empresa criou e mantém referências 
sólidas, consubstanciadas em projectos de sucesso, nomeadamente na área dos seguros, banca e logística. A DataLab tem como missão 
disponibilizar às empresas soluções tecnológicas diferenciadoras no tratamento da informação, que aumentam a qualidade da informação e 
acrescentam valor ao negócio.  
Para mais informações visite https://www.datalab.pt/  
 
Sobre a ICEClick 
Fundada em 2013, seus serviços de consultoria estão focados nos desafios dos clientes. Com o objetivo de fornecer soluções simples para 
problemas complexos. Trazem profundo conhecimento funcional sempre tendo em mente duas dimensões: redução de custos e eficácia. 
Actuando nas seguintes áreas: Project Management, Professional Services, Service Desk, System Development & Integration, Bid Management 
e Risk Management. 
Para mais informações visite http://iceclick.pt/  
 

 
Contactos DataLab 
Carlos Guerreiro | Sales & Marketing  
Telefone: +351 91 765 11 99 
E-mail: carlos.guerreiro@datalab.pt  

 
Contactos ICEClick 
Pedro Lima 
E-mail: pedro.lima@iceclick.pt  
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