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Vivemos uma revolução da 
informação que afeta e modifica 
nossos hábitos e cultura. Há 

uma enorme expansão na geração e 
velocidade dos fluxos de dados e na 
troca contínua de informações entre 
as pessoas, em simbiose com seus 
aparelhos. Essas informações precisam 
ser consideradas e confrontadas 
como um organismo abrangente e 
indissociável para que percepções 
e oportunidades não se percam. 
Precisamos ampliar o alcance e aguçar a 
precisão de nossos sentidos.

Por muito tempo, as informações 
têm sido tratadas em silos e 
compartimentadas por trabalho 
e disciplinas de conhecimento. 
No entanto, é preciso libertar as 
informações e compartilhá-las, de 
forma que tenhamos a nosso favor 
a riqueza da diversidade humana, 

promovendo o compartilhamento 
das análises, da compreensão e da 
percepção diversificada.

A necessidade em obter respostas 
rápidas tem feito com que surjam, cada 
vez mais, ofertas de soluções analíticas. 
Poucos profissionais estão dispostos 
a esperar meses por relatórios para 
depois implementar mudanças. É 
preciso compreender as informações de 
forma mais rápida e interativa. Observá-
las e interpretá-las nos ajuda a lidar 
com riscos e antecipar oportunidades. 
Precisamos subsidiar os processos de 
tomada de decisão com informações 
corretas e abrangentes, que enriqueçam 
nossa intuição.

Acessar de forma simples e dinâmica 
dados integrados e de alta qualidade 
nos habilita a analisar a informação de 
maneira crítica, criativa e holística, a 
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obter respostas ágeis e assertivas e a enxergar aquilo 
que não havíamos percebido, tornando possível um 
posicionamento mais preciso à frente da concorrência.

Neste ebook, vamos falar sobre algumas soluções 
tecnológicas para ajudar os profissionais a suprirem 
suas crescentes expectativas quanto ao acesso 
à informação. Vamos explorar o universo de 
possibilidades de visualização de dados, saber como 
soluções de Business Intelligence (BI), Data 
Discovery, Analytics e Plataformas de Big 
Data evoluíram e como compõem o cenário atual, 
e descobrir o que é essencial para obter ciclos de 
resultados rápidos.

Precisamos incluir e propagar as capacidades de 
análise aos nossos times e processos de negócio, e 
fornecer os subsídios tecnológicos que as sustentem. 
Em análise de dados podemos considerar os 

Nesse contexto, há dois movimentos simultâneos 
em desenvolvimento – um focado na abrangência da 
análise e o outro em sua simplicidade.

Sistemas de Registros, onde olhamos para as 
atividades da organização em busca de compreensão 
do que já aconteceu, ou a trajetória da organização até 
o momento. Esse é o objeto da Análise Descritiva, foco 
dos sistemas de BI tradicionais, cujos relatórios e 
painéis (dashboards) geram uma demanda volumosa 
a partir das áreas de negócios, impossível de ser 
completamente suprida pela TI.

Já os Sistemas de Inovação possibilitam a 
compreensão das correlações entre os dados a partir 
de modelos matemáticos, bem como a geração de 
cenários alternativos e previsões. Estamos falando 
de Analytics e Análise Preditiva, temáticas que 
frequentemente se confundem com Big Data, Fast 
Data e Internet das Coisas, universo onde aplicamos 
os conceitos de analytics a grandes volumes de dados, 
amorfos e em rápido movimento. 

Entre as duas abordagens citadas há também os 
Sistemas de Diferenciação, cujo objetivo é 
proporcionar às áreas de negócios a capacidade de 
esmiuçar os dados na busca de relações e novos 
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insights de negócio. Esse espaço 
vinha sendo parcialmente atendido por 
soluções e sistemas proprietários e 
personalizados, de alto custo para a TI 
e para as organizações. É aqui que o 
Data Discovery brilha, possibilitando 
ao usuário final realizar atividades de 
análise antes restritas a TI.

Os benefícios das ferramentas 
modernas de análise e tratamento de 
dados, resultantes da evolução do BI, 
estão em diminuir exponencialmente o 
tempo e os recursos necessários para 
propiciar autossuficiência analítica 
aos times de negócio. A capacitação 
e o desenvolvimento de uma cultura 
de análise junto às equipes finalísticas 
são os verdadeiros motivadores da 
recente propagação e evolução dos 
softwares analíticos – busca-se 
capacitar as organizações para refinar 
seu conhecimento e a percepção das 
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nuances do negócio a partir da melhor compreensão 
e do relacionamento das informações que realmente 
importam.

Mas o resultado da análise da informação é tão bom 
quanto a qualidade do insumo utilizado: seus dados. 
É muito comum encontrarmos dados repetidos 
e diferentes sobre um mesmo tema, como, por 
exemplo, gestores apresentando, em uma mesma 
reunião, resultados diferentes em suas análises, 
causando aquela impressão de que as informações 
não são confiáveis. Portanto, em um passo anterior, 
precisamos encontrar as informações relevantes, 
separá-las do restante, integrá-las, qualificá-las e 
torná-las disponíveis.

A evolução do Analytics possibilita novas 
abordagens a problemas de Big Data e Fast Data. 
A recente evolução de tecnologia de infraestrutura 
para computação em memória, aliada a softwares 
disruptivos de computação distribuída e ao 
desenvolvimento de novos métodos e práticas de 
análise possibilita, em tempo real, o confronto de um 

mar de dados oriundos da Internet, de dispositivos, 
das redes sociais e de sensores, com as informações 
corporativas ou acadêmicas, que vão alimentar os 
analistas de negócio em seu garimpo por inovações.

Em suma, as soluções focadas em simplicidade, 
como o Data Discovery, conferem aos usuários 
de negócio o poder da análise da informação, 
libertando os times tecnológicos para empregar 
seus conhecimentos em Analytics. A TI passa a gerar 
informações melhor qualificadas, mais abrangentes e 
de maior valor à organização, ofertando-as de volta 
aos usuários de negócio.

Essa combinação propicia a criação de uma espiral 
positiva para o desenvolvimento de uma cultura 
analítica organizacional, motor gerador de inovação 
e da diferenciação competitiva.
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BI, DATA DISCOVERY E 
LOCALIZAÇÃO GEOESPACIAL

Nos últimos 10 anos, os investimentos em 
BI têm sido liderados por projetos de TI. 
Em geral, as plataformas são centralizadas 
e capacitam equipes de tecnologia a 
gerar relatórios operacionais e painéis 
que posteriormente serão examinados 
e utilizados pelas áreas finalísticas. No 
entanto, vem ocorrendo uma migração 
desse modelo para uma mescla entre as 
plataformas tradicionais com outras mais 
rápidas e acessíveis, que tragam a ação 
diretamente aos usuários de negócio.

Está por trás dessa mudança o conceito de 
análise self service, algo que seja acessível 
a um tipo de usuário não especializado, 
ou seja, que não possua habilidades 
específicas de Business Intelligence. O 
Data Discovery está redesenhando o 
cenário analítico exatamente por capacitar 

profissionais finalísticos, detentores do 
conhecimento do negócio, a fazer suas 
análises e dashboards sem a dependência 
da TI e a partir dos dados disponíveis, 
de maneira instantânea. E para TI isso 
também é excelente, pois possibilita 
aumento de sua produtividade.

As soluções de Data Discovery também 
incorporaram a capacidade de apresentar 
as correlações de informações utilizando 
localização geoespacial de forma 
transparente. Capacidades visuais de 
georreferenciamento são disponibilizadas 
nas novas ferramentas de forma que seja 
possível aos usuários a utilização de seus 
recursos sem nenhum conhecimento 
acerca da disciplina.

Esses movimentos no mercado 
demonstram que novos projetos têm dado 
foco em Data Discovery. Mas é bom 
salientar que isso não significa que as 
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organizações estejam abandonando suas soluções de 
BI tradicionais. Na verdade, busca-se complementar 
as capacidades existentes e os investimentos feitos 
no passado, com a agilidade e com o aumento de 
produtividade das soluções modernas. 

CAPACIDADES ANALÍTICAS 
AVANÇADAS - ANALYTICS

Analytics é a disciplina que aplica lógica e matemática 
aos dados para prover percepções de negócios que 
nos permitam tomar melhores decisões. Soluções 
analíticas avançadas produzem insights a partir de 
correlações complexas dos dados de uma maneira 
que abordagens tradicionais de BI não conseguem 
fornecer. As soluções mais avançadas desse tipo 
exigem a alocação de cientistas de dados, profissionais 
extremamente qualificados e difíceis de ser 
encontrados no mercado, mas que para certos tipos de 
negócios são indispensáveis.

Percebendo a dificuldade em formar e encontrar esses 
profissionais, iniciativas recentes passaram a incluir 

recursos de análise avançada acessíveis a usuários 
de negócios, dispensando a alocação de cientistas 
de dados ou profissionais de TI especialistas. Essas 
ferramentas podem não oferecer todo o poder que os 
especialistas e suas ferramentas poderiam prover, mas 
permitem que pessoas sem conhecimento específico 
resolvam boa parte dos problemas abordados 
em analytics, algo que, até pouco tempo nem 
consideraríamos possível.

Interessante notar que as soluções de Data Discovery 
e Analytics estão convergindo e espera-se que até 
2018 as ofertas dos principais fabricantes dessas 
soluções incluam ambas as capacidades, de maneira 
simples e acessível. 

MOVIMENTAÇÃO, PREPARAÇÃO E 
QUALIDADE DE DADOS

Quando falamos de dados estruturados nos 
referimos àqueles dados organizados nos sistemas 
e bancos de dados das organizações. Esse tipo de 
dados tem sido alvo de análise dos sistemas de BI 
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tradicional há décadas. Porém, a maior 
parte dos dados gerados atualmente 
não tem formato previsível, são 
desestruturados. Entre eles estão os 
textos, os áudios, as fotos e os vídeos 
espalhados pela internet, além de uma 
infinidade de arquivos digitais gerados 
por equipamentos e dispositivos, 
que consistem em uma fonte rica de 
informação, mas bastante complexos de 
serem analisados.

Um componente fundamental do 
processo de análise da informação 
está exatamente na prévia preparação, 
integração, formatação, qualificação e 
disponibilização desses dados, sendo 
necessária tecnologia específica para isso.

https://www.facebook.com/VertTIC
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BIG DATA, FAST DATA E COLABORAÇÃO 
SOCIAL

Muito se tem falado sobre Big Data e seu impacto 
nos negócios. Conceitualmente, Big Data refere-se 
à análise de um grande Volume de dados, que se 
apresenta em uma Variedade diversa de formatos, 
gerados a grande Velocidade e cuja Veracidade 
é desconhecida. 

Outro termo cada vez mais recorrente é o Fast Data, 
uma extensão do conceito original cujo desafio é a 
análise de Big Data em tempo real, onde se busca 
compreender padrões e significados a partir de fluxos 
dos dados em trânsito. Um exemplo de aplicação 
prática foi a análise das milhões de ligações telefônicas 

Mas, além do conceito, o Big Data impacta o nosso 
dia a dia, dando substância a aplicativos que nos 
permitem enfrentar melhor o trânsito das grandes 
cidades, ou subsídios às ofertas comerciais cada vez 
mais personalizadas, como aquelas encontradas em 
empresas como a Amazon.

nos EUA em busca de padrões que identificassem 
atividades terroristas na última década, suscitando até 
questionamentos morais.

A captura de dados oriundos da internet e de redes 
sociais, sua análise e compartilhamento dinâmico, 
permite o confronto de percepções em uma pluralidade 
de visões e crenças, que produz um enriquecimento 
das informações que, se retroalimentadas, podem 
gerar novas percepções em uma cadeia de valor ainda 
não completamente compreendida. São conceitos 
aparentemente subjetivos, mas suas aplicações e 
resultados impactam diretamente nossas vidas. 

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA 
PARA BIG DATA

Os três principais desafios que as organizações 
têm se deparado no contexto do Big Data são: 
como criar valor para o meu negócio? Como tratar 
a governança e a segurança dos dados nesse 
contexto? E, ainda, como integrar múltiplas fontes 
de dados de maneira prática? 

https://www.facebook.com/VertTIC
https://www.linkedin.com/company/86255


13
ELEMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE DE DADOS

Já as principais fontes de oportunidades listadas 
pelos analistas de negócios são a assertividade das 
campanhas de marketing e o aumento de vendas, 
a melhoria da performance financeira e operacional 
e o desenvolvimento de novos produtos e serviços 
inovadores. São questões comuns a quaisquer 
organizações.

Destaca-se a evolução de duas tecnologias que, 
apesar de não serem novidades conceituais, tornaram-
se comercialmente viáveis nos últimos anos e mantêm-
se em rápida e constante evolução: a Computação 
Distribuída e a Computação In-Memory.

Não obstante, muitos investimentos têm sido 
realizados na busca por responder essas questões 
de forma mais eficaz. Experiências e fracassos 
demonstraram a inviabilidade de abordá-las 
simplesmente pelo acúmulo de mais e mais recursos 
concebidos previamente aos desafios do Big Data. 
Fez-se necessário, portanto, o desenvolvimento de 
novas tecnologias orientadas em seu berço para as 
novas questões.

A Computação Distribuída permite que se diluam 
problemas grandes em partes menores que, por sua 
vez, são distribuídas para análise parcial dos dados, 
mas de forma coordenada e simultânea. Após os 
processamentos parciais, os segmentos de solução são 
reconstituídos para permitir uma análise holística.

A aplicação desse paradigma permitiu o uso de uma 
infraestrutura computacional comum, tornando 
possível a resolução de problemas de complexidade 
que anteriormente eram acessíveis apenas a 
supercomputadores, possibilitando, assim, a inclusão 
do Big Data às organizações com menos recursos. 

Já a Computação in Memory tem seu foco na 
eficiência do tratamento do dado. O maior “custo” 
computacional se estabelece no deslocamento 
do dado do local onde está armazenado até os 
processadores, onde as operações realmente 
ocorrem. Portanto, durante a análise dos dados, o 
maior consumo de tempo ocorre no tráfego do dado, 
não em seu processamento.  Essa tecnologia permite, 
ao transferir a persistência dos dados para a memória, 
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a eliminação do tráfego desnecessário de 
dados, a fim de propiciar um resultado 
milhares de vezes mais rápido que os da 
abordagem tradicional. 

Com a evolução dos conceitos de 
Cloud e software como Serviço (SaaS), 
diversos provedores e integradores de 
solução têm incorporado capacidades 
analíticas em seu portfólio de soluções 
na nuvem e passaram a comercializá-las 
na modalidade de serviço. Naturalmente, 
as soluções disponibilizadas dessa 
forma são providas dentro dos padrões e 
conceitos de mobilidade, tornando esses 
serviços nativamente acessíveis a partir 
de quaisquer dispositivos móveis, sejam 
notebooks, tablets ou smartphones. 

Adicionalmente, soluções disponibilizadas 
na nuvem simplificam bastante o acesso 
aos dados oriundos de redes sociais e 
dispensam a manutenção da infraestrutura 
e gestão dos investimentos em tecnologia.

A combinação dessas duas tecnologias 
permite fazer correlações de grandes 
volumes de informação para que 
se obtenha insights de negócio em 
velocidade suficientemente útil para 
impactar as decisões das organizações 
mais dinâmicas.

MOBILIDADE E CLOUD 

Outra questão impactante no contexto 
da análise da informação está no acesso 
e na análise dos dados a partir da nuvem. 
Quando nos referimos à nuvem, citamos 
a migração das soluções analíticas, ou 
parte delas, de dentro das empresas para 
sua contratação na forma de serviços 
prestados a partir da Internet.

https://www.facebook.com/VertTIC
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Os diversos tipos de capacidades analíticas tais 
como a descritiva, a de diagnóstico, a preditiva 
ou a prescritiva, bem como as várias soluções e 

ferramentas disponíveis para composição do portfólio 
analítico mais adequado à organização, requerem 
diferentes níveis de participação e capacidades humanas.

Faz-se necessário a identificação e o fortalecimento na 
formação de times multifuncionais e multidisciplinares 
que mesclem as competências técnicas e de negócios 
na medida certa dentro das iniciativas analíticas da 
organização. Há, ao menos, três perfis envolvidos 
nesses processos:

CONSUMIDOR – PORTAL DA INFORMAÇÃO

Em um primeiro momento, a maior parte dos 
colaboradores das organizações não atua como 
provedores de informação, apenas como consumidores. 
Porém, à medida que a maturidade analítica evolui, 
cresce o apetite nesses grupos por incorporar análises 
e infográficos ao seu dia a dia. Com isso, surge uma 
tendência à interação e ao compartilhamento de 

informações, fazendo com que os indivíduos passem a 
adicionar as suas próprias contribuições.

Essa é uma característica interessante de ser 
incentivada, pois a contribuição multidisciplinar é 
fundamental para a criação de valor. É necessária 
a busca de iniciativas que promovam uma rede de 
compartilhamento de informações analíticas de 
maneira sistêmica, acessível e interativa.

Dessa forma, uma abordagem de sucesso tem sido 
a criação de Portais da Informação. Vale notar 
que algumas das ferramentas de Data Discovery 
já fornecem seus próprios Portais, que podem ser 
integrados aos padrões existentes na organização.

ANALISTA – BANCADAS DE ANÁLISE 
(WORKBENCHES)

Uma nova terminologia em inglês tem sido utilizada 
para identificar aqueles analistas de negócio 
que passam a incorporar técnicas de análise da 
informação em seu portfólio de competências – são 
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os “Citizen Data Scientists”. Trata-
se de uma analogia que remete aos 
analistas “civis”, de um lado, e os 
profissionais de ciências de dados, de 
outro.

Os “Citizen Data Scientists” serão a 
grande força das atividades de análise 
nas organizações e responderão 
por 80% das necessidades. Esses 
profissionais detêm o conhecimento 
do negócio e incorporarão o uso de 
ferramentas de análise ao seu dia a 
dia, tais como Data Discovery e Data 
Preparation. É importante identificar 
esses profissionais e incentivar o 
desenvolvimento dessas competências.

CIENTISTA DE DADOS - 
LABORATÓRIO DE DATA SCIENCE

Os cientistas de dados continuarão 
sendo recursos escassos e caros, 

mas necessários para atender as 
demandas mais complexas de análise 
das organizações principalmente quanto 
à criação de modelos matemáticos 
avançados para análise preditiva e 
prescritiva. Ambientes de laboratório 
devem ser promovidos para que esses 
profissionais desenvolvam projetos 
inovadores de análise. Seus papéis 
serão, ainda, estendidos na forma de 
tutores ou orientadores dos “Citizen 
Data Scientists”.

https://www.facebook.com/VertTIC
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Há um rompimento irreversível com o 
demorado ciclo de desenvolvimento e análise 
tradicionais. Para a organização conseguir 

tirar mais de seus dados não basta incorporar novas 
técnicas e ferramentas aos processos, é necessário 
o desenvolvimento de uma cultura analítica. A 
ideia é utilizar as novas tecnologias aliadas a uma 
metodologia ágil de análise, a fim de obter respostas 
imediatas. Os resultados dessa abordagem contagiam 
a organização em um ciclo que propicia a alocação 
gradativa de recursos para o desenvolvimento de 
novos e mais projetos de negócio que incluam a análise 
de dados em seu cerne.

São quatro passos que delinearão o desenvolvimento 
de uma cultura de análise sem sobressaltos: 
“identificação”, “resultados rápidos”, “fundação e 
infraestrutura” e “expansão da cultura analítica”.  

1. IDENTIFICAÇÃO

O primeiro passo é o levantamento e a análise do 
ambiente tecnológico, o levantamento de projetos 

candidatos e a identificação dos grupos de trabalho 
mais predispostos a desenvolver o trabalho.

Registre os sistemas e dados disponíveis para 
uso imediato e que possam fornecer subsídios 
para resolução de problemas que gerem mais 
percepção de valor. Identifique os times mais 
ávidos por incorporar a análise em sua rotina 
de trabalho, com pessoal aderente às novas 
tecnologias. Um time adequado deverá contar com 
alguns profissionais que se encaixem no perfil de 
“Citizen Data Scientists”. Olhe com atenção para 
os experts em planilhas Excel, há vários deles 
espalhados pelas organizações e costumam ser 
candidatos ideais para dominar rapidamente as 
ferramentas de Data Discovery.

Caso não haja disponibilidade de ferramentas para 
Preparação de Dados e Data Discovery no portfólio da 
organização, essa aquisição precisará ser feita. Essas 
ferramentas, cujo investimento “se paga” rapidamente, 
costumam ter modalidades de licenciamento de menor 
custo e bem adequadas a grupos pequenos.
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Escolha, então, um grupo de projetos que possam 
ser concluídos brevemente para dar início a um ciclo 
de resultados rápidos. São esses resultados que 
fornecerão o combustível necessário para a jornada 
e, para alçar voos mais altos, sairão desses grupos 
iniciais os evangelistas da cultura analítica. 

2. RESULTADOS RÁPIDOS

Prepare os times de trabalho e dê efeito aos projetos 
candidatos. O ciclo de resultados rápidos envolve quatro 

fases, cujo tempo de desenvolvimento evolui de acordo com 
o amadurecimento e características de cada organização. 
São eles: Planejamento, Criação e testes, Uso e aceitação e 
Promoção dos resultados.

O Planejamento é o momento no qual os times 
planejam e registram os resultados que esperam 
obter das análises. Com isso, é possível “rascunhar” 
e visualizar esses possíveis resultados de forma 
mais concreta. O processo de Criação e testes 
envolve a execução de análises investigativas sobre 
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os dados, cujas conclusões 
e descobertas serão 
registradas e materializadas 
em dashboards e data 
histories dinâmicos. O time 
do projeto concluirá essa 
etapa promovendo um 
período de uso e testes dos 
produtos desenvolvidos, 
concluindo quaisquer 
ajustes que se mostrem 
necessários.

Uma vez concluídos e 
testados os produtos, 
inicia-se a etapa de 
Uso e aceitação. 
Nela os resultados 
deverão ser publicados e 
compartilhados no Portal 
Analítico da ferramenta 
(ou um próprio) para que 
os demais interessados 

na organização possam 
interagir e colaborar. Além 
do enriquecimento da 
informação oriundo desse 
processo colaborativo e 
multidisciplinar, a interação 
tem como objetivo o 
feedback de Consumidores 
provenientes de diferentes 
áreas e departamentos 
da organização, quanto à 
utilidade e qualidade do 
trabalho, uma informação 
valiosa para o refinamento 
e o desenvolvimento da 
maturidade analítica do time.

Os times devem promover 
eventos de apresentação 
dos resultados obtidos para 
os demais interessados da 
organização, especialmente 
aos seus patrocinadores. 
Busque dar alcance e 
visibilidade às diversas 
unidades e verticais de 
negócios da companhia, 
de forma a obter novos 
apoiadores.

Um objetivo fundamental 
é apresentar resultados 
rápidos nos primeiros ciclos. 
Uma forma de garantir isso 
é promover a capacitação 
inicial dos times de trabalho 
junto aos fornecedores 
da ferramenta, incluindo 
um período de operação 
assistida – a ideia é 

A última etapa do ciclo e, 
talvez a mais importante 
para evolução da cultura 
analítica, é a Promoção 
dos Resultados. 
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capacitar fazendo. Esse apoio será necessário durante 
os primeiros projetos. Não se trata aqui de contratar 
uma consultoria para executar as atividades, mas um 
trabalho a quatro mãos focado na transferência de 
tecnologia. 

3. FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Os resultados promovidos pelas áreas de negócios após 
alguns ciclos de resultados rápidos são os melhores 
insumos para orientar a TI quanto à implantação e 
sustentação de projetos tecnológicos de abrangência 
corporativa e objeto da governança da informação. 
Aquelas linhas de análise ou protótipos que venham a 
ser produzidos por diferentes times de trabalho serão 
projetos naturais a ser absorvidos pela TI.

 »  Com a promoção de resultados mais 
profissionais, mais times se interessarão em 
publicar seus próprios projetos analíticos. 
Surgirá a necessidade de dados mais 
diversificados e melhor qualificados.

 »  A TI promoverá um trabalho continuado 
de melhoria e gestão dos dados, buscando 
integrá-los e expandi-los, promovendo a 
qualidade e a segurança da informação. 
Não é possível escalar a cultura analítica 
para toda organização sem governança 
de dados.

 »  A demanda por relatórios e painéis a TI vão 
diminuir, ao passo em que a busca por dados 
vai aumentar!

 »  Evolua os modelos criados pelos times e 
trabalhe principalmente na integração e 
qualidade dos dados de interesse de mais 
times de trabalho, passo fundamental para 
aumentar a confiança na informação.

Mas as exceções e experimentações devem 
continuar a ser incentivadas, podendo ser 
produzidas pelos analistas a partir de “bancadas”, 
ou sandboxes, seguramente isoladas dos 
sistemas e bases de dados em produção.
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 » Será necessário acelerar o tempo de 
preparação de dados e a sua qualificação com 
ferramentas práticas que auxiliem as equipes 
de TI. O tempo dos especialistas de tecnologia 
continuará a ser um recurso escasso, mesmo 
trabalhando em suas atividades finalísticas e 
mais produtivas. 

4. EXPANSÃO DA CULTURA ANALÍTICA

Se as etapas anteriores forem concluídas com sucesso, 
o conhecimento produzido e os resultados obtidos 
em repetidos ciclos de resultados rápidos justificarão 
os investimentos em tecnologias inovadoras, levando 
a outro patamar as possibilidades de acesso à 
informação da organização. Nesse ponto, os times de 
trabalho já terão maturidade suficiente para fazer bom 
uso das novas tecnologias analíticas e a TI estará com 
seus processos de integração, gestão e qualidade de 
dados bem estruturados.

A organização estará preparada para abraçar o Big 
Data e entrará em um novo ciclo de inovação e 

criação de valor a partir da informação. Para esse 
passo, será necessário expandir as capacidades com 
infraestrutura adequada ao novo apetite por dados, 
incluindo tecnologia In Memory (HANA) e solução 
de computação distribuída (Hadoop), de forma a 
diversificar os universos de fonte de informação e 
poder de análise.

Garanta, também, o acesso das soluções de Data 
Discovery e Data Prep aos “Citizen Data Scientists” 
por toda organização. Compartilhe, promova e 
dissemine as novas descobertas e visões de negócio 
corporativamente e fortaleça o time de Data Scientists 
provendo a infraestrutura necessária aos seus 
laboratórios.
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TABLEAU

O Tableau é uma solução de Data Discovery 
poderosa e simples ao mesmo tempo. 
Aparece como líder isolada no quadrante 
mágico do Gartner de 2015, sendo uma 
escolha segura para promover os ciclos de 
resultados rápidos. Além da análise visual 
de dados, criação de dashboards e data 
histories, fornece algumas funcionalidades 
de Data Prep e Análise preditiva (incluindo 
R). O site da Tableau oferece treinamento 
gratuito e este link permite baixar a versão 
completa da ferramenta para uso por 14 
dias: get.tableau.com/pt-br/partner-
trial.html?partner=33004 

ALTERYX

Ferramenta inovadora no universo de 
transformação e análise não visual de 
dados. A ferramenta oferece capacidades 
avançadas de Data Prep, análise preditiva 

e acesso a dados de redes sociais, 
permitindo também a criação de pequenas 
aplicações analíticas. De complexidade 
intermediária, é acessível aos Citizen Data 
Scientists da organização e um excelente 
complemento ao Tableau, da qual é 
parceira. A partir de seu site também é 
possível baixar a solução para uso por 14 
dias e assistir a tutoriais: 
www.alteryx.com 

INFORMATICA REV, POWER 
CENTER E DATA QUALITY

A Informatica é referência em tecnologia 
de integração, transformação e 
qualidade de dados, podendo prover 
toda infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento da etapa de “Fundação e 
Infraestrutura”.

Sua maior força está nas soluções 
de integração: o Power Center, e de 
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qualidade de dados, o Informatica 
Data Quality. Essas soluções aparecem 
como líderes isoladas nos respectivos 
Quadrantes Mágicos do Gartner já há 
uma década.

Uma nova ferramenta de Data Prep, 
chamada Rev, foi lançada recentemente.  
Extremamente simples e voltada a 
usuários sem conhecimento de TI, é um 
ótimo complemento ao Data Discovery.

Mais detalhes podem ser encontrados 
no site da fabricante: 
www.informatica.com 

HADOOP

Hadoop é uma tecnologia open source 
de computação distribuída, atualmente 
base para o desenvolvimento de 
quaisquer projetos de Big Data. É 
utilizada por empresas como Facebook, 
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Amazon, Google, Microsoft, IBM, SAP e muitas 
outras. De forma simplificada, essa tecnologia possui 
um conjunto de recursos para o armazenamento 
distribuído de dados (HDFS) e outro para realizar 
o processamento distribuído (MapReduce) que, 
em conjunto, possibilitam a formação de fazendas 
computacionais para a análise de volumes de dados 
praticamente ilimitados.

As principais distribuições dessa tecnologia são 
providas por empresas que ofertam serviço de suporte 
corporativo, em modalidade de assinatura similar 
àquela encontrada em distribuições de sistemas 
operacionais Linux. Segue abaixo o link de duas 
distribuições que valem a pena conhecer:

Pivotal HD: pivotal.io/big-data/pivotal-hd 
Hortonworks: br.hortonworks.com/hdp 

HANA PLATFORM

O SAP HANA é uma plataforma tecnológica de 
referência em computação in-memory. Além de 

uma estrutura de dados em memória única, por 
possibilitar a convivência de processos transacionais 
e analíticos simultaneamente, provê uma gama de 
funcionalidades para o tratamento de aplicações em 
tempo real, incluindo recursos para o processamento 
de dados espaciais, análise preditiva, busca e análise 
textual, além da captura e processamento de fluxos de 
eventos.

A solução converge o banco de dados em memória com 
uma plataforma para criação de aplicativos, também 
em memória, que inclui servidor web, framework 
para criação de interfaces de usuário ricas e ambiente 
completo de desenvolvimento para esse contexto.

Fundamental em cenários de Big Data, ela possibilita o 
tratamento instantâneo de grandes volumes de dados 
oriundos de diversas fontes, dentre elas o Hadoop, 
para combinar dados desestruturados e estruturados 
na busca de insights de negócios.

Conheça mais aqui: hana.sap.com/abouthana.html

https://www.facebook.com/VertTIC
https://www.linkedin.com/company/86255
http://pivotal.io/big-data/pivotal-hd
http://pivotal.io/big-data/pivotal-hd
http://br.hortonworks.com/hdp
http://br.hortonworks.com/hdp
http://hana.sap.com/abouthana.html
http://hana.sap.com/abouthana.html


A VERT é uma empresa integradora que oferece 
soluções em TI e comunicação (TIC), com o objetivo 
de garantir a interoperabilidade das soluções às 
plataformas adotadas pela organização. Dessa 
forma, preserva o investimento já feito e permite 
que a solução seja eficaz mesmo em ambientes com 
tecnologias heterogêneas e de alta complexidade.

Fornecendo tecnologias que possam ser integradas 
e envolvendo os maiores fabricantes do mundo, a 
VERT possui conhecimento técnico e experiência 
diferenciados, com um portfólio de produtos 
e serviços organizado em quatro segmentos: 
Infraestrutura de Tecnologia da Informação, 
Infraestrutura da Comunicação, Aplicativos de 
Negócios e Serviços Especializados.

Baseando-se nas melhores práticas e normas 
de governança, a VERT oferece compatibilidade, 
performance e segurança, preparando soluções sob 
medida para cada cliente, fazendo diagnósticos e 
consultorias a fim de verificar quais necessidades 
precisam ser atendidas para, posteriormente, 
implementar a solução mais adequada a cada caso.

Lidar com o enorme número de dados que inundam as 
organizações atualmente nunca foi tão importante. Esses 
elementos são indícios que precisam ser analisados 
para que constituam uma vantagem competitiva. Daí a 
importância de incorporar ferramentas e soluções que 
tragam eficiência no gerenciamento de dados e métodos, 
a fim de permitir leituras e fomentar ideias benéficas para 
a gestão dos negócios.
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