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Data Capture

As rápidas transformações dos meios digitais que vem acontecendo nas últimas 

décadas tornaram a coleta e transformação de dados em uma atividade 

altamente competitiva. Com isto o controle da informação deve ter um alto grau 

de especialização e de profissionalismo, visando aumentar a capacidade 

gerencial das empresas. Associada a essa necessidade de evolução  e controle 

de informação temos o impulsionamento da revolução na automação e 

processamento de dados mais eficientes.



Produto SAAS 
configurado e 

liberado para para
todos os clients EM4, 

em seu produto
standart

Produto totalmente
web podendo ser 

integrado com outros 
Sistemas atravém de 

requisições HTTPS

Ferramenta auxiliar 
para mapeamento de 

novos padrões de 
documentos.

Além de dados 
estruturados podem
ser mapeados dados 

não estruturados
para novas capturas.



L

50%

Python

25%

TesseractOCR, Google OCR

10%

Django

5%

Tkinter + Canvas

5%

Poople

5%

Pillow

67%

33%

Dados Estruturados, cpf, rg, nfe

Dados Não estruturados, boletos, 
imagens

Dados Estruturados são aqueles 
que possuem estruturas bem 
definidas, rígidas, pensadas 

antes da própria existência do 
dado que será carregado 

naquela estrutura.

Dados Não estruturados Não 
possuem estruturas bem 

definidas, alinhadas, 
padronizadas, podendo ser 

compostos por diversos 
elementos diferentes dentro um 

todo



Configuração de uma nova captura



TJMT Extract

Extração normalização e importação de dados de contratos terceirizados.

Dados vindos de planilhas não normalizadas.



Produto linha de 
comando

configurado e 
liberado para o 

Sistema de gestão de 
contratos

Processamento de 
dados planilhados.

Ferramenta auxiliar 
para importação de 

novas planilhas a 
partir de uma pasta.



Visualização de captura dos dados de Sistema terceiro



INPE
Geo Processamento das queimadas, fazendo análise de anos anteriores e análise de queimadas.

INEP
Monitoramento de redes sociais, através de palavras chaves e cruzamento de frase, para verificar 

vazamento de dados de provas.

Ministério das Telecomunicações
Processamento coleta e visualização de dados do Censo Brasil de 2007 a 2012.


