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SOBRE
A LEAN SOLUTIONS

TREINAMENTO E CONSULTORIA



Atuamos na área de Treinamentos e 

Consultoria, proporcionando 

capacitação de alta qualidade para o 

desenvolvimento de profissionais e 

universitários além de oferecer 

soluções de otimização da 

produtividade através da 

transformação digital.

Nossos serviços têm o objetivo de 

tornar processos mais produtivos, 

transformando dados em insights 

valiosos para auxiliar na tomadas de 

decisões estratégicas para os negócios

QUEM
SOMOS



MICROSOFT

SOMOS

A Lean Solutions é empresa parceira da Microsoft: fazemos 

parte do programa incentivo a Startup (BizSpark), que 

utilizam os produtos Microsoft para fazer diferença no 

mundo.

PARCEIROS



A LEAN SOLUTIONS

ALUNOS
TREINADOS

EM NÚMEROS

+4000
EMPRESAS

BENEFICIADAS

+300
UNIVERSIDADES

+50
ESTADOS

15
HORAS EM 
PROJETOS

+1000



ONDE ESTAMOS
Estamos constantemente ampliando o nosso alcance para estarmos perto 
de você! A Lean Solutions está presente nas maiores universidades federais 
e particulares do Brasil, levando produtividade, qualidade e inovação. 
Vamos até você!!!



PRINCIPAIS CLIENTES

Além de treinamentos, trabalhamos com consultoria, oferecendo soluções de otimização 
da produtividade através da Transformação Digital e Business Intelligence para ajudar 
empresas a serem competitivas na “Indústria 4.0“.



QUALIDADE
LEAN SOLUTIONS

Conteúdo aplicado, 
aprenda fazendo.

TREINAMENTOS 
100% PRÁTICOS

Muito além da apostila, 
experiências práticas

CONSULTORES 
EXPERIENTES

Levamos nossos cursos
para todo o país.

VAMOS ATÉ
VOCÊ!

3 meses de suporte
para tirar suas dúvidas

SUPORTE PÓS 
CURSO





Pesquisas apontam que 90% dos
dados são “não estruturados”. E
desses 10% dos dados que são
“estruturados” (dados dos bancos de
dados relacionais) menos de 50% são
utilizados nas tomadas de decisões. No
entanto, os dados considerados “não-
estruturados" (90% dos dados de uma
empresa) é aonde está a maior fonte
de insights para o negócio,
porém apenas 1% desses dados são
analisados.

Fonte: Google Cloud Summit 2017

“Toda empresa é, ou será, uma empresa de dados.”



O volume de dados sendo gerados e armazenados em nível global é
inédito. A maneira como as organizações gerenciam e extraem
insights disso está mudando a maneira de utilização de informações
de negócios, refletindo o surgimento de novas especialidades e
fazendo com que as profissões existentes tenham seu perfil
alterado.

Um estudo da McKinsey Global Institute afirma que até 2018, os
EUA sozinho vão enfrentar uma escassez de cerca de 140.000 a
190.000 profissionais com habilidades analíticas e 1 milhão e meio
de gerentes e analistas com capacidade de utilizar análise de Big
Data na tomada de decisões.

A escassez de profissionais qualificados, leva a uma enorme
demanda por este perfil de especialista que será por muito tempo
requisitado pelas empresas.

OS PROFISSIONAIS E 
MERCADO DE TRABALHO



SOBRE O 
TREINAMENTO

OBJETIVOS
Ao final do treinamento o aluno será capaz de entender as 
diferentes alternativas de manipulação de dados e vai ganhar 
experiência destas tecnologias por meio de exercícios práticos.

PÚBLICO ALVO
Inicialmente elaborado para gerentes de negócios, 
desenvolvedores e analistas experientes, o conteúdo foi 
adaptado para que universitários conheçam o Hadoop e 
entendam como vem sendo utilizado no mercado de 
trabalho.

CERTIFICAÇÃO
Os alunos que possuírem presença superior a 75% receberão
certificado de participação e conclusão do treinamento.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução ao Big Data e Hadoop
Histórico
Características do Hadoop
Casos de uso do Hadoop

HDFS
Fundamentos do HDFS
HDFS – Hadoop File System
HDFS – Arquitetura
Manipulação do File System
Copiando arquivos para o File System
Listando arquivos no HDFS
Criando e Removendo Diretórios

Sqoop
Introdução ao Sqoop
Importação e exportação de dados com o Sqoop

Flume
Introdução ao Flume
Importação e exportação de dados com o Flume

HBase
Histórico do HBase
Casos de uso comum para o HBase
HBase Shell
Table, RowKey, Family, Column e Timestamp
HBase Regions
Criando e Manipulando um Banco de Dados HBase

MapReduce
Visão geral do MapReduce
MapReduce – Função Map
MapReduce – Função Reduce
Executando um MapReduce
Manipulando dados com MapReduce em Java

Hive
Introdução ao Hive
Casos de uso comum para o Hive
A linguagem e estruturas básicas do Hive
Manipulação de dados com Hive

Bancos de dados NoSQL
Introdução aos bancos NoSQL
Orientados a documentos
Chave valor
Bancos colunares
Bancos e grafos

Apache Spark
Introdução ao Spark
Componentes do Spark
Resilient Distributed Datasets (RDD)
DataFrames
Criando uma aplicação Spark
Trabalhando via linha de comando



Fundador da NSL, Eduardo Miranda é bacharel em Ciência da Computação 
pela Universidade Federal de Viçosa e mestre em Ciência da Computação 
pela Universidade Estadual de Campinas, onde trabalhou com banco de 
dados de grafos e tecnologias da web semântica.

É um dos criadores do Belo Horizonte Data Science Meetup que conta com 
mais de 960 integrantes e já teve 8 encontros realizados em Belo Horizonte. 
Presta treinamentos e consultoria sobre Big Data, escreve para a revista 
SQL Magazine e foi o instrutor do curso Microsoft Azure Machine
Learning disponível na plataforma online de treinamentos da Microsoft.

Atualmente é professor da pós-graduação Ciência de Dados e Big Data na 
PUC Minas lecionando a disciplina Ciência de Dados e Big Data em 
Negócios. Atua também como arquiteto de big data na Datastorm uma 
empresa focada em soluções de Big Data Analytics. Nesta posição, é 
responsável por analisar múltiplas fontes de dados estruturados e não 
estruturados para propor a arquitetura de soluções de dados com foco na 
escalabilidade, alta disponibilidade e tolerância a falhas.

Anteriormente trabalhou como professor assistente no curso de sistema de 
informação da PUC Minas e foi gerente de projetos na Inttelix, empresa 
especializada em reconhecimento facial.

SOBRE O
INSTRUTOR



INVESTIMENTO E  
VANTAGENS

INVESTIMENT
O

TREINAMENTO
1° Lote - R$ 420,00*
2 ° Lote - R$ 460,00 
3 ° Lote - R$ 490,00

VANTAGENS
• Conteúdo exclusivo contextualizado às 

realidades e práticas mais atuais do mercado 
de trabalho;

• Material didático completo;
• Ministrado por instrutores experientes com 

elevado e reconhecido nível técnico

• 3 meses de suporte pós-curso 
• Acesso à Comunidade Lean Solutions
• Vagas exclusivas de Estágio e Trainee 

(DIVIDIDO EM ATÉ 4x) 

*Para quem estiver no grupo de promoção do WhatsApp. O grupo é de livre acesso a qualquer 
interessado. O valor para quem não estiver no grupo será de R$440,00 no 1º LOTE. 



DEPOIMENTOS

Marcelo Fermann Guimarães
Coordenador de Infraestrutura de TI na 

Celepar

O treinamento de Fundamentos de Big Data com 
Apache Hadoop ministrado por Eduardo Miranda foi 

abrangente e também específico. Por um lado, 
trouxe uma visão geral do ecossistema Hadoop e, 

por outro lado, foi possível implementar alguns 
exemplos práticos de sua utilização. Recomendo 

para todos que tenham interesse em entender os 
conceitos de Big Data.

Tiago Rodrigues
Coordenador de Business Intelligence - BHS

O Curso de Big Data mostrou de forma objetiva e 
clara os ecossistemas atuais do universo Big Data. 

O instrutor Eduardo Miranda tem excelente 
didática e sabe exemplificar de maneira simples 

as aplicações práticas. O aproveitamento do curso 
foi 100% e recomendo para quem tem interesse.

Tércio Rhodes
Auditor Fiscal Sefa-PR/CRE/AGTI

Recomendamos fortemente o Sr. Eduardo 
Miranda. Seu desempenho ao ministrar o curso 

de formação básico em Big Data com Apache 
Hadoop excedeu às expectativas de todos os 

envolvido. Excelente!



FAÇA A SUA
CARREIRA DECOLAR!

VAMOS CONVERSAR?



marcelo.menezes@leansolutions.com.br

fb.com/leansolutions

www.leansolutions.com.br

Lean Solutions

Av. Paulista, 807, 23º Andar, Jardim Paulista – São Paulo-SP

(11) 9 9478-5343

http://www.facebook.com/leansolutions
http://www.facebook.com/leansolutions
http://www.facebook.com/leansolutions

