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Converta seus dados em insights e transforme sua empresa.

Para muitas pequenas e médias empresas, os dados se tornaram essenciais para 
possibilitar uma melhor tomada de decisões. Toda empresa tem dados gerados de 
interações com fornecedores, parceiros e clientes que são armazenados e usados de 
alguma maneira. Seja tentando prever, entender o comportamento de compra ou 
antecipar tendências, ter acesso a dados novos e relevantes afeta diretamente a qualidade 
das conclusões que estão sendo tiradas. O objetivo da análise de dados é revelar insights 
anteriormente não percebidos que podem fundamentar decisões, ajudar a identificar 
novas oportunidades, acelerar o crescimento e impulsionar o tipo de eficiência operacional 
e diferenciação competitiva que pode ser transformacional.

Embora muitas pequenas e médias empresas reconheçam o benefício de associar os dados 
e usar a análise para tomar melhores decisões, elas enfrentam obstáculos para chegar aos 
insights de que precisam. Por exemplo, os dados podem estar armazenados em diferentes 
formatos ou em sistemas que não se comunicam entre si, tornando inviável consolidar  
e compartilhar dados de diferentes fontes. A análise também exige poder computacional 
e armazenamento significativos, e esse investimento inicial pode ser difícil de justificar, 
desacelerando ainda mais o progresso.

Depender de dados antigos ou incompletos pode significar perder grandes oportunidades, 
criar estratégias ineficientes para clientes e campanhas ineficazes. A nuvem oferece  
o que você precisa para ter acesso rápido à uma visualização completa de sua empresa  
e fornecer insights para capacitar os usuários de negócios. 



OBTENÇÃO DE INSIGHTS | GUIA DE NOÇÕES BÁSICAS

A nuvem é uma boa opção para sua 
empresa? Compare suas opções.

Existem três considerações essenciais ao avaliar a análise 
baseada em nuvem: infraestrutura, recursos e suporte.  
Vamos examinar como a nuvem afeta todas as três. 

1  Infraestrutura construída para análise. 
A infraestrutura de nuvem é projetada para escalar 
facilmente os recursos de armazenamento e fornecer um 
alto nível de segurança e resiliência. Quer você esteja apenas 
começando com análise ou tentando escalar, a nuvem 
é o método que oferece o melhor custo-benefício para 
concretizar seus objetivos empresariais. A infraestrutura  
de nuvem elimina o fardo de gerenciar a infraestrutura  
de análise, fornece armazenamento e performance que  
se adaptam automaticamente às suas necessidades  
e reduz tarefas administrativas manuais e demoradas.  
A infraestrutura construída para análise significa que o 
carregamento de dados de várias fontes, a ativação de 
criptografia e gerenciamento de chaves, a reorganização 
dos dados em formato colunar e o processo de concessão 
e auditoria do acesso são feitos em dias em vez de meses. 
Após a implantação, é possível executar e escalar análises 
em segundos em vez de minutos. 

 
Com resiliência e segurança projetadas desde o início, 
a adoção da nuvem também pode reduzir o tempo de 
inatividade e os incidentes de segurança. Você mantém a 
capacidade de definir e gerenciar as políticas de segurança, 
governança e auditoria para satisfazer a regulações 
específicas do setor e da região.
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2  Recursos que aprimoram os resultados dos negócios  
A nuvem é a maneira mais rápida de obter visibilidade e integração 
de todos os dados. Os serviços de nuvem oferecem uma maneira 
de conectar, analisar e exibir dados de diversas fontes em um único 
painel de dados de fácil uso. Quando os dados são conectados  
com eficiência, é possível tirar conclusões para facilitar a coleta  
e o compartilhamento de insights na organização para que você 
possa revelar novas oportunidades. 

 
Uma abordagem de análise baseada em nuvem também fornece 
um caminho para as pequenas e médias empresas aprimorarem 
continuamente o modo pelo qual os dados são utilizados, 
aproveitando os avanços tecnológicos mais recentes. Se você está 
começando e precisa apenas identificar onde seus dados estão, 
como acessá-los e compartilhá-los, a nuvem é a maneira mais 
rápida de começar a trabalhar, além de fornecer um caminho para 
soluções mais avançadas. 
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3  Suporte de especialistas  
As pequenas e médias empresas geralmente não aproveitam os 
dados ao máximo porque há um uso intenso de recursos para 
gerenciar, minerar e compartilhar. A experiência necessária para 
consolidar os dados também é um obstáculo. Com a rápida 
mudança tecnológica e nos mercados finais, além das demandas 
crescentes à equipe de TI, criar um recurso de análise talvez não 
tenha alta prioridade.

 
A nuvem fornece acesso a especialistas confiáveis e de sucesso 
comprovado que ajudam pequenas e médias empresas a avaliar e 
usar ferramentas e práticas recomendadas para coletar, armazenar, 
governar e analisar dados. Ao adotar a nuvem, você tem acesso 
imediato a uma experiência que levaria anos para ser criada 
internamente. Além do apoio incluído nos serviços oferecidos, 
a nuvem também fornece acesso a especialistas terceirizados 
certificados que podem ajudar você a concluir seus projetos de 
análise de dados mais rapidamente. E uma comunidade de parceiros 
vigorosa permite que você se beneficie de um amplo conjunto de 
serviços gerenciados. 
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Resumo
As informações geram transformação empresarial quando os 
dados podem ser utilizados com eficiência para revelar insights 
novos e úteis para sua empresa. Migrar os dados para a nuvem 
fornece acesso às melhores ferramentas para realizar análises 
de maneira ágil e com um bom custo-benefício. Isso resulta em 
benefícios empresariais concretos, desde a identificação de novas 
oportunidades até a priorização das melhorias operacionais. 

Você não tem que formar uma equipe de especialistas em 
infraestrutura de análise, fazer um grande investimento 
em hardware e software ou descobrir como vincular dados 
diferentes por conta própria. A nuvem leva você a seus objetivos 
com rapidez enquanto você utiliza plataformas e serviços 
comprovados. Capturar, armazenar e analisar todos os seus 
dados é mais tangível, acessível e eficaz do que nunca. Você pode 
expandir e escalar com rapidez e segurança, possibilitando que 
os usuários de negócios acessem os insights necessários. 

Saiba mais

Para entender melhor os muitos benefícios da análise baseada 
em nuvem, baixe nosso e-book, React Faster and Anticipate 
Change: Uncover New Insights with Your Data in the Cloud 
(Reaja mais rapidamente e antecipe mudanças: descubra insights 
com seus dados na nuvem) ou entre em contato com a equipe 
de vendas da AWS. 
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