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Toda empresa tem 
problema com dados 

Imagine o seguinte...

O relatório semanal em Excel é publicado e chega no seu 
e-mail. Ao analisá-lo, você nota uma anomalia nos dados 
financeiros e não entende tudo, mesmo com a tabela 
dinâmica fornecida no relatório, que permite a pesquisa 
com certo nível de detalhamento. Você pergunta o que está 
acontecendo ao seu analista de operações. E seu analista 

responde: “Não sei ao certo. Deixe-me descobrir.”

No dia seguinte, o analista o informa que a razão para a 
anomalia é que a produtividade estava extremamente baixa 
na planta industrial.

“Isso não faz sentido”, você diz. “Pode perguntar 
ao RH se os dias de afastamento por doença estão 
afetando os índices de produtividade? Ou será que 
pode ter sido um problema com o aplicativo de 
controle de horas na planta?”

“Vai levar uma semana para obter esses dados e 
integrá-los aos dados financeiros”, diz seu analista.

“Você não pode só me enviar um dump dos dados 
do ERP e do aplicativo de horas, e eu mesmo 
trabalho neles?”

O analista responde: “Não tenho acesso aos dados 
e vai levar alguns dias para abrir os tickets corretos 
para obter o acesso a eles.”

Se este cenário lhe parece bem familiar, sua organização tem 
um problema de big data. 



Toda organização 
possui um 
problema de big 
data que tem sido 
mascarado de 
várias formas.”

Sua primeira reação pode ser a de que este 
é um desafio entre processos de inteligência 
empresarial e ferramentas que atormenta 
organizações desde o início dos tempos, 
não um verdadeiro problema de big data. 
Sem entrar em um debate religioso sobre 
as diferenças entre análise, relatório e 
inteligência empresarial, o fato essencial é que 
toda organização tem um problema de big 
data. Com os recursos de inteligência artificial 
e machine learning começando a dar frutos, 
atualmente é mais importante do que nunca 
que empresas tenham maior controle sobre os 
dados que possuem e que realmente explorem 
seu poder para tornarem-se organizações 
orientadas por dados. 

O modelo mental adotado para se tornar uma 
organização orientada por dados é o sistema 
nervoso do corpo humano. As extremidades dos 
nervos se estendem pelo nosso corpo, enviando 
sinais sensoriais para a medula espinhal, para 
serem processados e executados por nosso 
cérebro. É um modelo que tem sido emulado em 
arquiteturas de dados que possuem a capacidade 
de receber, processar e armazenar os dados em 
tempo real de qualquer lugar, dentro e fora da 
empresa. Os sinais são processados em tempo 
real e executados por algoritmos de machine 
learning. Infelizmente, muitas organizações 
acreditam que estes novos recursos são apenas 
interessantes para ter e que somente se aplicam 
a cenários de dados especializados, ou elas 
tentam dar novo rótulo às plataformas legadas 
de inteligência empresarial como “data lakes”.

Anomalias de dados 
A maioria de nós acha que problemas de big 
data estão relacionados ao volume. A verdade é 
que toda organização tem problemas de dados 
além do volume, os quais têm sido mascarados 
de várias formas. Aqui estão algumas anomalias 
comuns de dados que observei: 

Dados isolados e descartados

Primeiro, muitas organizações não percebem 
que muitos dados interessantes são jogados 
fora ou simplesmente não são acessíveis. 
Alguns exemplos incluem dados como a 
atividade do usuário no aplicativo (e como ele 
pode usar o aplicativo em relação a outros 
aplicativos); a telemetria da infraestrutura que 
hospeda o aplicativo; ou versões mais antigas 
de dados que não são mais compatíveis com 
esquemas de tabelas atuais. 

Segundo, os dados são enviados em 
silos através de muitos aplicativos e data 
warehouses. Embora nenhum aplicativo 
sozinho seja “grande”, quando está 
junto com outros seu tamanho se torna 
considerável. Portanto, é muito desafiador 
quando a empresa precisa analisar dados 
de múltiplas fontes. Isso acontece porque 
dados em silos constituem um problema 
de acesso. Todo local que armazena dados 
vem com suas próprias funções, regras 
e protocolos de acesso que devem ser 
seguidas, o que pode transformar o acesso 
aos dados em um desafio. 



Decisões 
orientadas por 
dados necessitam 
de acesso a muitas 
informações 
discrepantes.”

Dados de baixa precisão
Sistemas empresariais legados geralmente 
processam e coletam estados finais, 
normalmente reportando apenas pequenos 
retratos do tempo. Além disso, os dados 
são processados em lotes, em vez de em 
tempo real. Os dados podem mudar muito 
entre janelas de lotes, mas sistemas mais 
antigos geralmente são projetados para 
descartar alterações interinas, pois eles não 
conseguem lidar com a velocidade em que 
os dados podem mudar. 

Dados redondos em uma tabela quadrada
Muitas empresas reconhecem que há acervos 
de dados que não se adequam facilmente a 
tecnologias de armazenamento de bases de 
dados tradicionais (por exemplo, imagens, 
dados do sensor e assim por diante). Existe 
também muita variedade na forma de 
analisar e consumir os insights dos dados. 
Por exemplo, ao lançar uma nova iniciativa 
de análise, você pode perceber que nenhuma 
solução de relatório ou de visualização 
consegue atender todas as necessidades de 
seus usuários. Talvez você precise pensar em 
fornecer insights processados por algoritmos 
através de APIs, dentro de aplicativos que 
usam widgets de visualização customizados 
que são constituídos por estruturas do 
JavaScript, como a D3.js, e através de portais 
de inteligência empresarial que aproveitam o 
Tableau e outras soluções de visualização. 

Dados bagunçados
Sistemas empresariais não lidam bem 
com dados bagunçados e por isso existem 
formulários, regras e outras validações para 

certificar que os dados estejam no estado mais 
limpo possível antes de serem armazenados. 
Mas alguns dos dados mais interessantes podem 
não estar tão limpos. Quando começamos a 
explorar dados não estruturados ou orientados 
a objetos, isso sempre gera algum ruído. Assim 
como no ruído eletrônico, existem mecanismos 
de filtragem, aprimoramento e amplificação 
que você pode utilizar para chegar aos dados 
que quer. Um caso de uso que preocupa muitas 
empresas é o custo crescente do envio de dados 
para ferramentas de agregação de registros 
exclusivos, segurança ou monitoramento. Na 
maioria destes casos, existe uma oportunidade 
de reduzir custos filtrando uma vasta porção dos 
dados de registro que não é útil.

Se você já teve dificuldade ou se identifica 
com qualquer um dos pontos acima, é 
hora de a sua organização reavaliar sua 
arquitetura e abordagem analítica. Toda 
empresa tem a oportunidade de implementar 
soluções de análise adequadas à finalidade 
(armazenamento, processamento, consulta, 
análise, apresentação e assim por diante) para 
atender seus desafios empresariais e de TI 
existentes.

Plataformas de análise modernas 
permitem insights empresariais cruciais
Assim que estiver pronto para lidar com seu 
problema de big data, qual poderia ser uma 
expectativa razoável sobre o que pode se 
conquistar com uma plataforma de análise 
moderna? Aqui está o que é possível e como 
está sendo feito hoje, partindo de uma 
perspectiva técnica. 



Acesso a qualquer dado que quisermos
Decisões orientadas por dados necessitam de 
acesso a muitas informações discrepantes.  
Um piloto depende dos medidores no avião 
para entender informações críticas para 
o voo, como altitude, velocidade do ar e 
consumo de combustível. Mas imagine se o 
piloto não tivesse todos os medidores em um 
só lugar. Talvez ele tivesse que ir até a cabine 
traseira ou pedir as informações por rádio 
ou, pior ainda, pedir permissão para acessar 
os dados. Infelizmente, esta é a realidade no 
ambiente empresarial atual. 

Organizações inovadoras inverteram 
totalmente este padrão, tirando os dados 
dos sistemas em que se encontram e 
armazenando-os em um só lugar (ou seja,  
um data lake). Embora existam muitas 
ocasiões em que empresas armazenam 
grandes quantidades de um tipo de dado, 
mais e mais empresas estão criando data 
lakes corporativos que contêm inúmeros tipos 
de dados de diferentes fontes.

Empresas de Internet como Amazon, Yahoo 
e Facebook começaram a perceber, no 
início dos anos 2000, que as tecnologias de 
bases de dados relacionais tinham atingido 
seus limites em termos de escalabilidade 
e desempenho. A Amazon respondeu com 
uma tecnologia chamada Dynamo, que é 
um banco de dados de chave-valor escalável 
e altamente disponível, como a tecnologia 
NoSQL/não relacional. A Amazon então 

progrediu e potencializou o Dynamo para 
criar serviços como o Amazon S3 e o  
Amazon DynamoDB. O Amazon S3 é 
interessante para empresas que buscam 
criar data lakes, devido à sua capacidade 
de armazenar muitos tipos diferentes de 
dados e seu baixo custo de armazenamento. 
Logicamente existem outras soluções 
técnicas, incluindo o Hadoop, mas uma 
característica importante de todas as 
soluções de data lake é a capacidade de 
armazenamento de todos os tipos de dados 
na escala de petabytes e a um baixo custo. 

Responsivo a mudanças
Sistemas e dados empresariais mudam a todo 
momento, mas geralmente os sistemas que 
reportam ou compartilham as informações 
acabam sendo os últimos a serem mudados. 
Quantas vezes você já ouviu que levará seis 
meses ou mais para dados serem recuperados 
de data warehouses e de relatórios? Ou 
que as alterações de dados nos sistemas de 
origem ainda não fluíram para os sistemas 
de relatórios e que leva vários dias para que 
as alterações cheguem até o processamento 
de lotes? A velocidade de disponibilidade 
dos dados determina a velocidade em que 
decisões podem ser tomadas. Portanto, 
devemos esperar que sistemas de análise 
modernos sejam capazes de processar e 
reportar dados em tempo quase real e que 
sejam responsivos a mudanças para fontes de 
dados superiores.

A velocidade de 
disponibilidade dos 
dados determina a 
velocidade em que 
decisões podem ser 
tomadas.”



Precisamos parar 
de fazer usuários 
passarem por 
experiências 
terríveis ao obterem 
os dados e insights 
de que precisam.” 

O primeiro facilitador essencial é a forma como 
os dados são armazenados em tecnologias de 
big data, como a do Amazon S3 ou Hadoop. Um 
dos grandes inibidores de mudanças em bases de 
dados relacionais é a modificação do esquema 
ou a definição de como os dados devem ser 
armazenados. Até que o esquema seja modificado, 
os dados não podem ser descarregados na base 
de dados, ou ela se quebra. Tecnologias orientadas 
a arquivos ou objetos, como a do Amazon S3, 
não fazem distinção da forma como os dados são 
estruturados – os dados podem vir como estão 
em vez da abordagem “adequem-se à minha 
estrutura”. 

O outro desafio é que apenas um esquema esteja 
ativo em qualquer dado momento. Embora tenha 
certeza que todos já vimos tabelas de bases de 
dados com nome de “2015” e “2016”, isso não 
é o ideal. Tecnologias de big data possuem um 
esquema com abordagem baseada na leitura, o 
que significa que a estrutura dos dados é aplicada 
quando eles são coletados e não estipulada 
conforme seu armazenamento. O que isso significa 
para empresas é que mudar dados a partir de 
sistemas de origem não é um grande problema.

O segundo facilitador reside nas tecnologias  
de streaming como a dos serviços  
Amazon Kinesis e Apache Spark. A maioria 
das empresas move dados em grandes lotes; 
normalmente, isso acontece uma vez ao dia. 
As tecnologias de streaming permitem que os 
dados sejam consumidos em pedaços menores 
em uma escala gigante. Por exemplo, a SONOS, 
fabricante de alto-falantes, processa 1 bilhão 
de eventos por semana usando o Amazon 
Kinesis. Você nunca deveria precisar esperar 
pela finalização do lote diário para entender a 
posição de sua empresa.

Insights interativos onde e quando 
desejamos

Os usuários empresariais de hoje precisam 
de muito jogo de cintura para entender as 
informações que lhes são apresentadas. 
Talvez procurando na caixa de entrada para 
encontrar o relatório que veio anexado. 
Ou acessando o sistema de relatórios para 
baixar um PDF, para no fim descobrir que 
precisa copiar e colar os dados em Excel para 
entender o que está lá. Precisamos parar de 
fazer usuários passarem por experiências 
terríveis ao obterem os dados e insights de 
que precisam. O lema dos usuários deveria 
ser: traga os dados no formato certo, com as 
ferramentas certas e no momento certo.

Softwares como Tableau, Amazon QuickSight  
e outros melhoraram as coisas ao considerarem 
a experiência do usuário ao interagir com 
dados. No entanto, descobri que na maioria 
das empresas é necessário o uso de muitas 
ferramentas para atender às necessidades 
dos usuários. Pode ser o Amazon QuickSight 
integrado a um portal de inteligência 
empresarial ou uma apostila do Tableau 
enviada por e-mail. A AWS oferece diversas 
ferramentas de inteligência empresarial e 
armazenamento de dados, disponibilizadas 
através de um modelo de pagamento conforme 
o uso. Isto permite que organizações testem 
as diferentes ferramentas de inteligência 
empresarial sem fazer grandes investimentos 
em infraestrutura e licenciamentos.



O melhor algoritmo 
no mundo não 
vale nada se não 
puder ser integrado 
a processos de 
negócio.”

Um personagem que você não deve ignorar 
na sua organização é o cientista de dados. 
O Jupyter Notebook já é uma realidade 
na comunidade de ciência de dados; 
ele é parte gestão de conteúdo, parte 
execução de códigos e parte visualização. 
É uma ferramenta muito poderosa para 
compartilhar conhecimento e para 
documentar e executar algoritmos de 
machine learning. O Amazon SageMaker é 
um ambiente de notebook gerido que toma 
conta de todo o trabalho pesado para você e 
seus cientistas de dados.

Inteligência incorporada ao negócio
Inteligência artificial e machine learning 
estão na moda atualmente, e com razão. 
Avanços em estruturas de machine learning, 
aliados ao uso de servidores especializados 
utilizando unidades de processamento de 
gráficos (GPUs) estão possibilitando todos 
os tipos de novos recursos, tal como a 
direção autônoma. Logicamente, a fim de 
treinar modelos de machine learning, são 
exigidas vastas quantidades de dados (por 
isso os pontos sobre data lakes que discuti 
acima). As organizações já estão começando 
a aproveitar estes recursos de inteligência 
artificial e machine learning (IA e ML) para 
impulsionar novos resultados anteriormente 
impossíveis, como ser capaz de prever 
melhores resultados de saúde baseados em 
imagiologia retiniana, ou prever interrupções 

ou falhas de hardware no campo. As 
empresas podem fortalecer sua musculatura 
organizacional de IA e ML permitindo que 
a AWS tome conta de todo o trabalho 
pesado, pois isto não é mais coisa de ficção 
científica, e sim algo que está em operação 
na produção atualmente.

Um ponto final que gostaria de enfatizar 
é que o melhor algoritmo no mundo não 
vale nada se não puder ser integrado a 
processos de negócio. Geralmente, obter 
o insight ou o modelo de ciência de dados 
criado é a parte fácil – conseguir integrá-lo 
ao seu mecanismo de políticas de seguros 
ou à sua plataforma de varejo é a parte 
difícil, pois estes sistemas normalmente não 
possuem a capacidade de integração fora de 
fontes de dados ou APIs. Esta é uma grande 
oportunidade para considerar a migração 
destes sistemas para a nuvem, a fim de 
aproveitar todos os serviços disponíveis para 
ajudar a modernizá-los ou rearquitetá-los.

Organizar para insights
Construir um recurso de análise avançado 
na sua empresa não se trata apenas de 
tecnologia. Geralmente, o maior desafio que 
as próprias organizações enfrentam tem 
a ver com a organização – seus processos, 
governança e pessoas. Então, o que você 
precisa ter em mente enquanto organiza seu 
investimento em análise para ter sucesso? 



Não se trata 
apenas de ter as 
ferramentas mais 
atuais à disposição; 
trata-se de fazer 
com que seja fácil 
para seus clientes 
(produtores ou 
consumidores) 
conseguirem o que 
precisam.”

Comece com um Centro de Excelência em 
análise

Para ir da estratégia e intenção ao progresso 
significativo, um dos primeiros passos é 
identificar e escolher um líder e uma equipe 
para encabeçar a mudança e montar um 
Centro de Excelência (COE) em análise. 
Normalmente, a equipe começa pequena, 
com alguns cargos multifuncionais para 
iniciar o processo; depois, a equipe cresce 
para atender mais e mais necessidades. 

Muitas grandes empresas já definiram 
organizações de serviços compartilhados 
que lidam com inteligência empresarial 
ou relatórios. Estas organizações podem 
semear o COE em análise com funções 
técnicas e empresariais. Assim como em 
organizações de infraestrutura de TI, elas 
devem não apenas fornecer o talento, mas 
também serem o principal impulsionador 
e patrocinador do esforço. Pois, ao longo 
do tempo, estas organizações relatoras de 
serviços compartilhados precisarão evoluir 
para adaptarem-se ou tornarem-se parte 
do COE em análise. Os cargos iniciais são 
geralmente de engenheiros e arquitetos de 
dados, analistas de inteligência empresarial 
e cientistas de dados. O grupo precisa ser 
liderado por alguém que possa trabalhar em 
múltiplas organizações, unidades de negócio 
e grupos de back-office, como Finanças e TI.

Atenda todas as necessidades de seus 
clientes
Uma das primeiras mudanças mentais que 
as organizações precisam fazer é mudar da 
atitude de “você deve usar nossa solução de 

relatórios e vai gostar dela” para “quais são 
suas necessidades de análise e como podemos 
ajudar você a atendê-las?” Organizações 
relatoras de serviços compartilhados 
geralmente são distribuidoras de relatórios 
e não estão posicionadas para responder a 
perguntas difíceis que chegam de funcionários, 
líderes e clientes. 

Portanto, ao definir um novo COE em análise, 
é importante estabelecer princípios para o 
grupo, definindo expectativas quanto a como 
o grupo atua e toma decisões.

O COE em análise precisará atender a dois 
tipos de clientes: 

• Os consumidores de dados e de análises: 
Tomadores de decisão, cientistas de dados, 
analistas de inteligência empresarial 
(BI) e desenvolvedores. Estes clientes 
normalmente se importam com a 
capacidade de acessar insights e dados 
rapidamente e com a qualidade das 
ferramentas e serviços disponíveis para 
processar e apresentar os dados. 

• Os produtores de dados: Proprietários de 
aplicativos, infraestrutura e dispositivos 
que fornecerão os dados para a plataforma. 
Estes clientes precisam de serviços com 
a capacidade de publicar seus dados de 
forma fácil na plataforma de análise e de 
definir um contrato de dados. Isto inclui o 
modelo de domínio dos dados, a frequência 
de atualização e a definição de políticas, 
como uma política de segurança que defina 
quem pode acessar os dados.



A capacidade de análise e a plataforma 
precisam atender aos dois tipos de clientes –  
se suas necessidades não forem atendidas, 
o esforço em análise não entregará o valor 
de negócio. Portanto, é crucial ter um 
mecanismo para captar as necessidades 
destes dois tipos de clientes através de 
um conjunto diverso e potencialmente 
muito grande de unidades e personagens 
empresariais. Algumas organizações criam 
conselhos consultivos ou trabalham com 
algumas partes interessadas fundamentais 
para guiar a necessidade. Não existe uma 
única resposta correta, mas possuir um 
mecanismo para captar a voz do(s) cliente(s) 
e priorizar suas necessidades é crucial. 

Repense o COE

Um COE em análise faz a manutenção e a 
apresentação de um conjunto especializado 
de serviços na nuvem focados em atender 
necessidades de análise. No passado, 
organizações de BI e relatórios geralmente 
forneciam uma solução para atender às 
necessidades de todos (uma estratégia 
de tamanho único para todos). Nesta era 
de evolução rápida de tecnologias de big 
data, visualizações detalhadas, tomadas 
de decisões automatizadas, inteligência 
artificial e machine learning, simplesmente 
não é possível ter apenas uma única forma 
de tecnologia. Não se trata apenas de ter 
as ferramentas mais atuais à disposição; 
trata-se de fazer com que seja fácil para 
seus clientes (produtores ou consumidores) 
conseguirem o que precisam.

Os COEs correm o risco de se tornarem 
serviços de concierge. Isto pode ser bom para 
determinados tipos de solicitações, mas o 
COE pode ficar rapidamente sobrecarregado 
e atrasado com solicitações se não existirem 
mecanismos de autoatendimento escaláveis, 
priorização transparente e processos de 
governança em vigor. Os COEs em análise 
precisam criar a engenharia e arquitetura de 
uma plataforma de dados escalável, operável, 
segura, com autoatendimento e um ecossistema 
de tecnologias em constante evolução, para 
processar, analisar e apresentar insights.

Embora tornar-se uma organização 
orientada por dados não aconteça 
da noite para o dia, identificar seus 
desafios de dados, organizar um 
plano para atender seus clientes e 
empoderar suas equipes para que 
entreguem o valor certo em tempo 
hábil são passos na direção correta. 
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