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DATA SCIENCE & BUSINESS ANALYTICS: 
CONTEXTO E DEFINIÇÕES 
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Sem dados, você é só mais uma pessoa 
com uma opinião! 

W. Edwards Deming 
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• Produzimos cerca de 2,5 quintilhão de bytes de dados 

diariamente, a partir de redes sociais, internet das coisas, fotos, 

entre outras fontes (FORBES, 2018). 

• Em 2021, o mundo terá cerca de 40 zettabytes de dados 

armazenados para serem analisados, ou seja, 40 trilhões de 

gigabytes. 

• A Ciência dos Dados é interdisciplinar por natureza: 

administração, marketing, economia, estatística, engenharia, 

computação, física, contabilidade, áreas da saúde, etc. 

GERAÇÃO DE DADOS 
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KASPAROV X DEEP BLUE 

•1996: Garry Kasparov vence o Deep Blue. 

 

 

•1997: Deep Blue vence Garry Kasparov. 

 

 

•1998: Garry Kasparov organiza o campeonato mundial de 
"Centaur Chess“, com equipes apenas humanas, apenas 
com computadores, ou equipes centauras. 



•A inteligência de dados não é uma 
dimensão única, já que é composta 
por diferentes aspectos cognitivos. 

• Humanos são muito bons em estratégias de curto e 
médio prazo, mas pobres em enxergar adiante milhões 
de movimentos possíveis. 

• Humanos também são muito bons para fazer perguntas e 
para desenvolver algoritmos que tragam respostas. 

CENTAUROS 





MODELOS DE NEGÓCIOS BASEADOS 
EM BDA E COMPUTAÇÃO COGNITIVA 

- Prevenção de fraudes (people analytics) 

- Lavagem de dinheiro e corrupção 

- Riscos corporativos e reputacionais 

- Políticas de segurança e compliance 

- Analytics forense e jurimetria 

- Meteorologia 

- Smart cities 

- Computação afetiva 

- Diagnósticos médicos 

- Jogos de videogames 
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• O mercado mundial de Big Data & Analytics 

movimentou US$ 42 bilhões em 2018, 

sendo US$ 8 bilhões na América Latina - 

47% no Brasil, 27% no México, 8% na 

Colômbia, 7% no Chile, 6% na Argentina e 

2% no Peru (International Data Corp, 2019). 

 

• O mercado de Big Data & Analytics gerará 

uma receita mundial de US$ 210 bilhões em 

2020 (Statista, 2018). 

BIG DATA & ANALYTICS 



Não há perigo de se ficar sem dados. 
O perigo é não tratá-los 
e ser afogado por eles! 

John Naisbitt 

Já estamos nos afogando em dados, 
mas não podemos ficar 

carentes de informação! 
Bill Gates 

Por conta da proliferação dos dados, 
analytics e cognição tornam-se 

imprescindíveis! 
Steve Jobs 



A sua organização pratica Big Data & Analytics 
para as diversas situações presentes nos bancos 
de dados? 

1 



De acordo com pesquisa nacional realizada 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
em 2018, 43% das indústrias não praticam Big 
Data & Analytics e nem sequer identificam 
quais técnicas de análise de dados podem ser 
utilizadas para tratar seus dados, gerar 
informações propícias à tomada de decisão e 
alavancar a competitividade do setor. 



Você já contratou alguma vez um serviço de 
consultoria ou treinamento em analytics? 

2 Consultoria 

Treinamento 

Ambos 

Nenhum 
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• Nascidos entre 1980 e 1995. 
 

• Representam 30% da 

população brasileira. 
 

• Em 2025 serão 75% da força 

de trabalho. 
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•86% dos Millennials usam 
tablets ou smartphones 
para fazer compras. 
 
•Brasil é o segundo país com 

mais acessos a redes sociais 
(87% dos internautas do 
Brasil usam redes sociais). 

MAIS SOBRE MILLENNIALS... 



 
Millennials acessam 150 vezes o 
celular por dia, em média. 
 

Fonte: 
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MENOS DE 1% DOS DADOS SÃO TRATADOS! 



FATOS E 
TENDÊNCIAS 
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DIFERENCIAIS EM 

DATA SCIENCE & BUSINESS ANALYTICS 
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• Conhecimento Técnico, Tecnológico e Estratégico. 

 

•Análise Pervasiva: ferramentas analíticas permearão 
praticamente todos os departamentos, propiciando análises 
cada vez mais integradas e amigáveis. 

DIFERENCIAIS EM 

DATA SCIENCE & BUSINESS ANALYTICS 



• Organizações passam a reconhecer a necessidade 
de um novo tipo de líder. 

 

• Uso estratégico de Data Science & Business 
Analytics: Chief Data Officer (CDO) e Chief 
Analytics Officer (CAO). 

 

• O LinkedIn já mostra hoje, só nos Estados Unidos, 
30.000 CDOs e 20.000 CAOs como título principal 
do cargo do profissional. 

DIFERENCIAIS EM 

DATA SCIENCE & BUSINESS ANALYTICS 
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• Nos últimos dois anos, cientista de dados foi a segunda profissão que 

mais cresceu, ficando atrás apenas de engenheiro de machine learning. 

• A quantidade de vagas no período foi multiplicada por 8. 

• Os salários cresceram, em média, 40%. 

CARREIRA EM 

DATA SCIENCE & BUSINESS ANALYTICS 
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De acordo com a McKinsey, há nos EUA uma escassez de 

190.000 pessoas com conhecimento aprofundado em análise de 

dados, assim como 1,5 milhão de gerentes e analistas com o 

conhecimento para usar as análises para tomada de decisões. 

CARREIRA EM 

DATA SCIENCE & BUSINESS ANALYTICS 



A Inteligência dos Dados 
 

Pesquisa com 2.300 C-level executives de 27 países! 





Para estes executivos, além de Analytics, as áreas 

consideradas prioritárias para fins de investimento são: 

 

- Internet das Coisas: coleta de dados por meio de diversos 

dispositivos espalhados em rede e com processamento de 

dados em tempo real. O mercado de IoT movimentou US$ 8 

bilhões em investimentos no Brasil em 2018 e, em 2020, 

teremos 20 bilhões de “coisas” conectadas. 

 

- Sensor Fusion: o mundo terá 28 bilhões de dispositivos 

autônomos até 2021, como gôndolas inteligentes no varejo, 

veículos UBER ou drones de entrega AMAZON. 



DISCUSSÃO 
 
Quais as principais barreiras 
para a implantação de uma 
estratégia de dados e analytics 
na organização? 





REFLEXÕES 





O que o Brasil precisa corrigir para se tornar mais 
competitivo em Ciência dos Dados? 

• Garantir que as políticas governamentais apoiem a inovação: O Marco 
Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, publicado em fevereiro de 2018, 
permite universidades públicas se tornem sócias de startups. 

 
• Ampliar a integração da economia brasileira à global: O país continua 

bastante fechado para a economia mundial e ainda recebe poucos 
pesquisadores de outras nações. 

 
• Aproximar universidades e empresas. 



In God we trust! 
All others, please, bring me data! 

 
W. Edwards Deming 
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