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DataLab e Wool-e anunciam parceria  
Tecnológicas reforçam aposta na área de Qualidade de Dados 

 
Prosseguindo a sua estratégia de desenvolvimento de parcerias, a empresa anuncia uma nova parceria com a 
Wool-e, que compreende a área de Data Quality. A DataLab representa actualmente a Uniserv, empresa alemã e 
líder Europeu especializada em Qualidade de Dados. 

 
Lisboa, 11 de Novembro de 2015 – A DataLab, e Wool-e anunciam parceria focada na área de Qualidade de 
Dados. 
 
Prosseguindo a sua estratégia já anunciada para o crescente número de parcerias, a empresa 

anuncia uma nova parceria com a Wool-e, que compreende a área de Qualidade de Dados (soluções 
para verificação e limpeza de moradas, colocação das coordenadas geográficas, identificação de duplicados 
existentes e enriquecimento dos dados, entre outras). 
 
De acordo com Carlos Guerreiro, COO da DataLab, “A Wool-e é uma empresa especializada em 
SalesForce.com, sendo reconhecida pelo seu trabalho internacional e sucesso em projectos ligado a 

esta tecnologia. 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. Como temos um componente específico de Qualidade de Dados 
para SalesForce.com, foi fácil perceber como acrescentamos valor aos Clientes da Wool-e.” 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sobre a DataLab 
A DataLab é uma equipa multidisciplinar que conta com mais de 14 anos de experiência e know-how na área de Data 
Quality e Data Management, tendo participado na implementação e gestão de sistemas de limpeza de bases de dados, 
em projectos de integração de dados, na criação de projectos de CRM, entre outros. A empresa criou 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, 100% 
customizavéis, que aumentam a qualidade da informação e acrescentam valor ao negócio. 
Para mais informações visite www.datalab.pt 
 
Sobre a Wool-e 
A Wool-e é uma empresa de consultoria na área da tecnologia da informação com sede na cidade da Covilhã, Portugal e 
que tem por missão, oferecer projectos TI de alto valor com custo reduzido. Baseamos a nossa proposta na experiência 
e conhecimento dos nossos arquitectos e analistas de soluções, adquirida através de anos de participação em projectos 
internacionais a serviço de alguns dos maiores consultorias de TI no mundo. O conceito “near-shoring” como estratégia 
de desenvolvimento, permite soluções de baixo custo para a região da Beira-Interior com a garantia de qualidade 
baseada na certificação dos nossos gestores de projecto. Trabalhamos diáriamente para a criação de relacionamentos 
de longo prazo com nossos clientes, fazendo com que o seu sucesso seja o nosso sucesso numa visão de parceria 
simbiótica, porque acreditamos ser essa a base do crescimento sustentável. 
Para mais informações visite http://wool-e.eu  
 
 
 
Contactos DataLab 
Carlos Guerreiro | COO  
Telefone: +351 91 765 11 99 
E-mail: carlos.guerreiro@datalab.pt  

 
Contactos Wool-e 
Nuno Fonseca | Co-Founder 
Telefone: +351 963 054 576 
E-mail: nuno.fonseca@wool-e.eu  
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