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Olá!
Sou Paulo Cordeiro

Estou aqui para ajudar a 
descomplicar os cadastros 
de sua empresa. 

2paulo@4mdg.com.br+55 11 9-7511-1575
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Qual problema resolvemos?

Fonte: Serasa Experian, Pesquisa Global de Qualidade de Dados, 2019

95%
das organizações 

vêem impactos 
devido a baixa 
qualidade dos 

dados

elegeram o erro 
humano como a 

razão de 
desconfiança 

relacionada às 
informações

50%
afirmaram que o 
grande volume 

de dados 
impede uma 

gestão 
otimizada.

65%



Um cadastro incorreto provoca...
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notas fiscais 
denegadas

cálculo incorreto de 
impostos

conivência com 
fraude

Erros logísticos e 
financeiros

Autuação 
Fiscal

Baixa experiência do 
cliente



75%
O 4MDG, pode reduzir em 

até 75%, os custos com sua 
central de cadastros.
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http://www.4mdg.com.br/


4MDG: Master Data Governance

Integridade

Garantir a integridade 
dos cadastros, com a 
construção de uma 
base única da verdade.

Automatização

Reduzir a digitação e o 
retrabalho com o uso 
de algoritmos 
inteligentes.

Simplificação

Processo simplificado, 
para facilitar o 
onboarding de novos 
usuários.
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"Os dados mestres referem-se aos dados mais vitais para uma empresa em suas 
operações."  - Techopedia

"Governança de dados é a criação de regras, a execução dessas regras e a 
adjudicação de qualquer violação das regras".  - Frank Cerwin



4MDG
Nossa plataforma localiza a informação na internet e dispara, automaticamente, 

um fluxo de cadastro personalizado. 7
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Simples
1. Digite algo.

2. Enriquecemos os dados

3. As informações 
circulam pelos setores

4. Os dados são 
integrados nos seus 
sistemas.



4MDG
Centralize seus cadastros em uma plataforma ágil, segura e simples. 8

Enriquecimento e 
Validação
1. Clientes e Fornecedores

2. Produtos

3. Endereços

4. Veículos

5. Dados Públicos

6. Qualquer dado, para 
qual, haja uma fonte 
disponível



4MDG
Enriquecemos e automatizamos os seus cadastros, fornecendo uma plataforma que 

une tecnologia e serviços compartilhados. 9

Modelo de Assinatura Fixa.

Crie seus próprios Workflows e 
monitore os processos de sua 
empresa.



Completo
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Gerencie os seus 
cadastros. Crie os seus 
atributos. Faça suas 
regras.



Como o 4MDG pode ajudar a sua empresa...

Cadastros
O 4MDG não é um robô, mas sim 
uma poderosa plataforma de 
cadastros com enriquecimento 
automático de dados.

SLA
Gerencie todo o SLA de seu 
processo, através de um 
dashboard interativo.

Integração
O 4MDG nasceu com o conceito de 
integração em sua essência, 
conecte pessoas e sistemas com 
facilidade.

Rápido e Acessível
Os projetos são entregues com 
metodologia ágil. Acesse os 
resultados em menos de 60 dias.

Simples
O sistema se adapta ao seu 
processo. Criação de campos e 
regras sem a necessidade de 
codificação.

Automação
Podemos automatizar trabalhos 
burocráticos com criações de 
rotinas específicas para sua 
empresa. Chega de e-mails e 
planilhas!
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O que mais oferecemos...

Conexão

Conectamos com 
quaisquer ERP's e 
CRM's de mercado.

Conectores nativos 
com SAP ECC e SAP 
S/4.

Plataforma BIG DATA

Plataforma BIG DATA 
para geração de 
dashboards e 
relatórios

Geração de Leads

Geramos leads 
qualificados
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PDM

Padronização
Descritiva de Materiais
e Classificação Fiscal

Saneamento

Correção de Cadastros
com enriquecimento
de dados fiscais e com 
confirmação de 
telefone e e-mail



Conheça mais sobre o 4MDG...

◎ Criando seu portal 
do fornecedor 
com o 4MDG

◎ https://youtu.be/A
XxM13LVaF4

◎ Entrevista sobre 
Gestão de 
Cadastros para TV

◎ https://youtu.be/
UlNVA4X5n3k

◎ Breve explicação 
da plataforma 
4MDG

◎ https://youtu.be/J
tsYCOs79dE
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Finalista do Programa de Aceleração
Portal do Lojista

Vencedora do prêmio
de inovação em cadastros

Umas das 112 startups mais 
inovadoras do Brasil

Prêmios e Projetos...

https://youtu.be/AXxM13LVaF4
https://youtu.be/UlNVA4X5n3k
https://youtu.be/JtsYCOs79dE


Dê
Adeus aos 
cadastros 

incorretos.
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Obrigado!
Dúvidas?

paulo@4mdg.com.br

+55 11 9-7511-1575

+55 11 4113-2510

www.4mdg.com.br

15ZH Especialistas ZH Especialistas Blog Dados Mestres

Participe de um dos maiores grupos de especialistas em 
Gestão de Cadastros. Compartilhe idéias, troque 

experiências e aprenda muito com os maiores Analistas de 
Cadastros do Brasil. Clique aqui para participar:

https://www.linkedin.com/groups/12272684/
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