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DataLab firma parceria com a Scorpion Circle 
Tecnológicas reforçam aposta na área de Data Quality 

 

Prosseguindo a sua estratégia de desenvolvimento de parcerias locais, a empresa anuncia uma nova parceria com a SCORPION 
CIRCLE, que compreende as várias áreas de actuação da DataLab. 
 
 
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2019 – A DataLab, empresa especializada em Qualidade de Dados, e a SCORPION CIRCLE, empresa 
especializada em Data Integration e Business Intelligence, acabam de estabelecer uma parceria estratégia. 
 
Prosseguindo a sua estratégia com vista ao crescente número de parcerias locais, a empresa anuncia uma nova parceria com a 
SCORPION CIRCLE, 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), bem como as restantes 
áreas – Master Data Management, Data Governance e Data Masking. A empresa possui soluções para qualquer sector de atividade 
e qualquer problemática associada aos dados e sua gestão (governance). 
 
De acordo com Carlos Guerreiro, Chief Operations Officer da DataLab, “A Scorpion é uma empresa nacional, que apesar de 
recente, conta com profissionais com provas dadas na sua área de actuação, e a enorme experiência dos seus recursos tem-lhe 
valido um elevado reconhecimento na área de Data Integration e Business Intelligence. Já a trabalhar em conjunto há algum 
tempo, a SCORPION CIRCLE tem validado que a grande maioria dos seus clientes ainda não está completamente desperto para 
estes temas, e esse compromisso de levar estes temas a cada vez mais Clientes, locais e internacionais, ajudou à formalização 
desta parceria.” 

De acordo com Leonardo Conz, Chief Executive Officer da SCORPION CIRCLE, “A DataLab é uma empresa com provas dadas nas 
áreas de Data Quality, Data Governance e Data Masking, e que conta com soluções inovadoras no seu portefólio tecnológico. A 
aposta nesta parceria vem reforçar a nossa estratégia de soluções integradas na área de Business Intelligence onde o cliente 
tenha capacidade de tomada de decisão com a melhor qualidade de dados possíveis, papel que a DataLab exerce com 
excelencia.” 

 
 
 
 
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 Scorpion Circle 
Fundada em 2016, a Scorpion conta com uma equipa com mais de 10 anos de experiência e know-how nas áreas de Business Intelligence, Big 
Data e Data Science, tendo participação activa em projectos dos principais players de mercado de Brasil e Portugal. Implementação, 
desenvolvimento, migração e manutenção de ferramentas de business intelligence tem sido o core da empresa. A empresa mantém referências 
em projectos de sucesso, nomeadamente na área de saúde, banca, telecomunicações e energia. A Scorpion tem como missão disponibilizar às 
empresas relatórios e visões de fácil percepção, que permitam uma rápida e assertiva tomada de decisão, levando o negócio ao caminho mais 
eficiente e lucrativo possível.  
Para mais informações visite https://scorpion.pt  
 

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

 
Contactos Scorpion Circle 
Leonardo Conz Silva | CEO 
Telefone: +351 910 590 894 
E-mail: leonardo@scorpion.pt  
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