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O que é DD
Existem muitos nomes para diferentes métodos de inteligência de negócios e ferramentas
de BI, tais como :
Sistemas de Informação Executiva (EIS)
Sistemas de Informações Gerenciais (MIS)
Online Analytical Processing (OLAP)
Sistemas de Apoio à Decisão (DSS)
Relatórios de gestão
Consultas ad hoc
Será que realmente precisamos de um nome diferente para algo que, em princípio, é
a mesma coisa?

A resposta é sim.
Há uma diferença fundamental entre as tecnologias mais
antigas e o Data Discovery, e é a abordagem.
A maioria das ferramentas anteriores são orientadas para a
tecnologia, mas o DD é orientado a pessoas.
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Os dados e as respostas.
A imagem clássica de inteligência de negócios é que o usuário possui uma ou mais
perguntas, e que os dados contém as respostas.
Portanto, o problema resume-se a criação de uma ferramenta onde o usuário pode
digitar suas perguntas, e a ferramenta pode retornar as respostas.
No entanto, esta imagem está incorreta. A verdade é que o usuário não sabe sempre
a pergunta ou melhor, se o usuário conhece a questão, muitas vezes ele já conhece a
resposta e só está validando.
Então, a primeira coisa que a ferramenta deve fazer é ajudar o usuário a encontrar as
perguntas.
Encontrar as perguntas é um processo que envolve explorar os dados, envolve
também a descoberta de novos fatos. Além disso, ele envolve brincar com os dados,
transformando-o, examinando os fatos e formulando uma possível questão.
Você usa sua intuição como uma fonte de ideias e você usa os dados para refinar a
ideias em conhecimento; ou para descartar as ideias, se os fatos mostram que estão
erradas.
Você precisa ser capaz de jogar com os dados, para transformar fatos em volta e
olhá-los de diferentes ângulos, você precisa entender o dados antes de poder falar de
forma inteligente sobre o assunto.

Os dados e as respostas.
Não há uma definição no dicionário para Data Discovery - por quê? O termo é um
novo jargão, uma forma de expressar como as empresas podem tratar a visualização
de seus dados.
Os usuários de BI não estão satisfeitos com a quantidade enorme de dados que
devem manipular e em esperar várias semanas ou meses para alguém de TI gerar um
relatório para responder às perguntas que eles precisam resolver hoje.
Usuários querem fazer perguntas ad-hoc, muito parecido com a maneira que você
consulta os motores de busca como Google ou Yahoo.
A Qlik tem seu próprio conceito de Business Discovery:
"permitir que todos os usuários criem visões personalizadas que atendam às suas
necessidades de negócios e prazos".
A Tableau fala sobre "capacitar os usuários com novas visualizações mais intuitivas e
fáceis".
Para mim, a capacidade de integrar múltiplas fontes de dados, analisar dados de
forma fácil e rápida e exibir dados de forma interativa são os três principais fatores
que compõem uma ferramenta de Data Discovery.

Mercado de Data Discovery
As ferramentas de “Data Discovery” devem De acordo com a Gartner, "Data Discovery" é a
crescer 2,5 vezes mais rápido que todo o grande tendência em análise.
resto do mercado que segue o contexto de
Business Intelligence (B.I.).
A combinação lógica de duas das tendências
mais quentes dos últimos anos em análise:
Em 2018, o investimento nestes recursos
que facilitam o usuário final a trabalhar até 1. Big Data , 2. Ciência de Dados.
com Big Data vai se tornar uma exigência
para todas as empresas, de acordo com Cada uma dessas áreas tem visto um
uma pesquisa do IDC (International Data crescimento explosivo, mas há vantagens claras
Corporation).
e desvantagens de cada um.

Explicando melhor
O Data Discovery destaca em facilidade de uso, mas permite apenas
profundidade limitada de exploração, enquanto a ciência de dados fornece uma
análise poderosa, mas é lento, complexo e difícil de implementar.

O que é Small Data?
A ideia do Big Data é muito boa se você quer
descobrir padrões ocultos sobre o comportamento
do seu cliente por exemplo.

Prever a próxima eleição, ou ver onde
concentrar seus gastos?
Há uma tecnologia para isso e alguns
especialistas, muita gente defende que devemos
dizer aos nossos filhos para estudar e se formar em
cientistas de dados, uma vez que cada empresa
vai precisar contratar pelo menos um deles para
sobreviver a próxima onda digital.
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No entanto, todo potencial dessa ferramenta
parece estar obscurecendo a nossa visão geral:
em muitos casos, o Big data é um exagero, e na
maioria dos casos o Big data só é útil se nós (que
não somos cientistas de dados) podemos fazer
algo com o resultado destas pesquisas em nossa
rotina diária.
É aí que o Small Data entra em cena.

Ouro em pó?
O “valor” está em gerar conhecimento à disposição de todos (acessível), fácil de utilizar
(compreensível) e focado nas tarefas rotineiras (aplicável).
Resumindo, o Small Data é focado nas informações acessíveis, compreensíveis e aplicáveis.
De acordo com uma recente pesquisa da KPMG:
69% dos CIOs afirmaram que os dados e análises foram cruciais ou muito importantes
para os seus negócios.
85% dizem que não sabem como analisar os dados que já estão disponíveis
54% disseram que sua maior barreira para o sucesso é a incapacidade de identificar
quais dados são importantes.
Small Data é o dado do tamanho suficiente para cada um compreender – e isso, muitas
vezes, fica esquecido.

“Small Data conecta as pessoas com as oportunidades, é um
pequeno conjunto de dados, localizados em equipamentos
individuais e utilizados em decisões rotineiras.”

Ouro em pó?
Há um debate que o Big Data pode fornecer uma riqueza de informações valiosas para uma
empresa ou organização – mas é o small data – que oferece a oportunidade para as
empresas.
Pense nisso desta maneira.:
O Big Data pode fornecer as tendências globais – por exemplo: quantas pessoas estão
comprando “x” entre 5 e 8 horas da manhã, enquanto o Small Data é focado no que está
acontecendo neste momento no salão.
De acordo com a IBM, o Big Data abrange quatro dimensões: volume, velocidade, variedade
e veracidade.
Volume = quantidade de dados
Velocidade = processamento em tempo real
Variedade = estruturados e não-estruturados de várias fontes
Veracidade = autenticidade e exatidão dos dados
O Small Data possui uma quinta dimensão: o Valor, o Small Data é focado no usuário final – o
que eles fazem, o que eles precisam e o que eles podem fazer com esta informação.

9 razões para aprender Small Data

1
É muito difícil aprender Big Data.
Os benefícios do Big Data podem levar tempo para aparecer, sem mencionar o fato de que a
maioria dos consumidores da informação não esperam extrair nada do Big data para
direcionar suas decisões do dia a dia.
O departamento de TI gosta do Big data porque continua a perpetuar um modelo centralizado,
com grandes servidores, grandes processos e grandes orçamentos – de propriedade de um
pequeno número de nerds da empresa.
O Small Data Thinking pode ajudar a quebrar este ciclo e fazer muito para democratizar as
informações e os dados.

9 razões.

2
O Small Data é nosso.
Estamos constantemente criando Small Data, podemos verificar a qualquer momento,
pesquisar, navegar e compartilhar o conhecimento, se cada analista gerar um pouco de
conhecimento e compartilhar com os outros teremos mais inteligência do que pode vir do
sistema de BI ou das minerações do Big Data.

3
Small Data é focado nas estratégias de CRM.
Para criar uma imagem completa de seus clientes, seus segmentos, influenciadores e até mesmo
concorrentes, precisamos combinar insights de canais sociais e campanhas com Web Analytics e dados
transacionais.
O Small Data é a chave para a construção destes cruzamentos que serão a base para as suas decisões e
podem gerar ofertas direcionadas e experiências personalizadas que encantam os clientes.

9 razões.

4
O ROI do BI pode ser provado.
A informação é um ativo estratégico.
O foco no último metro dos sistemas de BI podem aumentar muito o valor percebido do projeto
todo, qual seria o objetivo de um projeto de BI senão melhorar as decisões tomadas dentro da
empresa e com isso aumentar a vantagem competitiva como um todo.
O uso de softwares de manipulação de dados (Qlik Sense, MS-Excel 2013) deve ser objeto
de investimento e acessível para o time de colaboradores, todos os dias.

SMALL DATA SE TORNA BIG QUANDO SE TEM UMA PARTICIPAÇÃO MASSIVA DE
PENSADORES QUE, DE FORMA INDEPENDENTE, ANALISAM PEQUENOS
CONJUNTOS DE DADOS E DE LÁ TIRAM VALOR COMPARTILHANDO COM TODOS.

9 razões.

5
Marketing baseado em dados é a próxima onda.
O marketing orientado a dados (Data Marketing) tem o potencial de revolucionar a forma
como as empresas interagem com os clientes, transformar a maneira como os clientes
acessam e consumem dados úteis e, finalmente, redefinir a relação entre compradores e
vendedores.
É por isso que acredito que há uma oportunidade sem precedentes para os profissionais de
marketing, quando estes profissionais aprenderem o método de utilização do Small Data
elevarão o nível das decisões e a qualidade das campanhas criadas.
O Small Data visa formar equipes de alto desempenho com a utilização eficaz da informação
disponível.

9 razões.

6
Já existem cases de sucesso.
Enviamos astronautas para a lua usando computadores com apenas 2 Kb de memória RAM!
Com os dispositivos mais inteligentes e roupas conectadas, o indivíduo se vê em posse de
dados embalados e prontos para a entrega.
Este mesmo individuo precisa aprender a lidar com isso de maneira mais efetiva, se parar
para pensar já fazemos isso todo dia quando verificamos o tempo para decidir que roupa
utilizar.

9 razões.

7
Os fornecedores de BI já estão começando a prestar atenção.
A promessa de operacionalização do Big Data e “transformar ideias em ações” foi um dos
principais temas nos últimos eventos que participei.
Estou ouvindo ideias semelhantes sobre o poder do Small Data e da inteligência de negócios
democratizada, e isso se traduz nos termos Business Discovery, Mobile BI e BI 3.0.
Empresas como a Qlik e a Tableau Software estão na crista dessa onda e já investiram
muitos dólares neste mercado.
A grande maioria dos dados nunca é usada. Na verdade apenas 0,5% de todos os dados é,
em algum momento, analisado segundo Antonio Regalado (Editor sênior) – MIT Technology
Review.

9 razões.
O foco é no usuário final.
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O último metro do Big data é onde o valor é criado, as opiniões são formadas, as percepções
são compartilhados, e as ações são feitas.
Os cientistas de dados entregam informações para grandes fãs de dados, o “valor” deve ser o
objetivo de tudo.
Small Data é focada no usuário final, o que eles precisam, e como eles podem decidir melhor.
Concentre-se no usuário em primeiro lugar e um monte de decisões de tecnologia se tornam
claras.
A nova geração de profissionais busca autonomia e vê na autossuficiência uma evolução.
Nos momentos certos, é crucial que o líder dê autonomia em projetos, reuniões e atividades.
Os colaboradores vão se sentir valorizados, irão abraçar mais os objetivos da empresa e levar
isso em consideração caso empresas concorrentes façam propostas.

9 razões.
O que é simples é melhor, é elegante.
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Só porque chama Small Data não significa que você terá menos valor.
Você não precisa ser um cientista de dados para entender ou aplicar nas tarefas diárias, e se
você estiver criando ou usando algum aplicativo para extrair inteligência de seus dados,
“simples” significa torná-lo fácil de acessar, construir painéis específicos e compartilhar
relatórios, modelos e ideias com os membros da sua equipe.
É no mundo molecular que a mágica acontece!
Um sistema de Small Data não é uma substituição dos seus sistemas de gerenciamento de
dados atual. Ele, ao contrário, é um complemento.
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Então Big Data para quê?
Não estou levantando bandeira contra o Big Data, eu mesmo gosto muito dele, a questão que
desejo propor é que existem dados de qualidade já disponíveis, e a sua relevância e utilidade
pode criar um grande valor para o seu negócio.
O Big Data é o pote no fim do arco íris, o diamante bruto a ser lapidado, mas nós não
podemos procurar petróleo cavando aleatoriamente.
Vamos cavar onde uma pesquisa exploratória mostrou sinais encorajadores de que o caminho
é por ali, senão corremos o riso de passar por um “dilúvio de dados”, antes de embarcar é
necessário fazer as perguntas certas e identificar os principais problemas que queremos
resolver.
É isso que, no futuro, mostra o real valor de um projeto de “Big Data”, o objetivo de utilizar
dados e informações para agregar inteligência na empresa sempre deve ser: melhorar o
controle, as decisões, a comunicação, a capacidade, a qualidade e por fim vender mais!
O BI chegou para ficar, nossas empresas já são capazes de coletar e organizar os dados que
produzem dia-a-dia.

Então Big Data para quê?
Existem agora 2 problemas que devemos resolver:
a baixa capacidade analítica de nossas equipes
a oferta de ferramentas para transformar toda essa informação em conhecimento
relevante para os negócios.
Na questão de ferramentas, nosso mercado tem uma oferta grande de empresas que se
dedicam a isso.

Tableau Software
O Tableau é uma plataforma de Business Intelligence focada no usuário final.
Muitas soluções no mercado permitem a construção de dashboards interativos, com mapas e
gráficos refinados, no entanto, a construção destes painéis exige a participação de
desenvolvedores qualificados programando e desenvolvendo um projeto específico que
atenda às necessidades dos usuários.
O Tableau se coloca como a solução para estas limitações, seu diferencial é ser uma solução
em que colaboradores da empresa, sejam eles executivos de marketing ou membros da
diretoria, poderão criar e modificar dashboards que respondam às perguntas do negócio.
Na teoria a proposta é muito bonita mas na prática não é esse ambiente que a gente encontra
dentro das organizações.
A vontade de oferecer uma ferramenta focada no usuário corre junto com a novíssima
tendência do ambiente Small Data otimizado, mas hoje ainda não temos este ambiente
totalmente estruturado, por isso encontramos usuários que desejam tão somente consumir a
informação formatada e não possuem tempo, habilidade nem vontade de criar os dashboards.

Tableau Software
Os dados estão em origens diversas e juntar tudo, sem um metodologia anteriormente
aplicada, é quase impossível para um usuário que não possui treinamento sobre estes
processos.
Por fim, os usuários qualificados acima não sabem que perguntas desejam responder e até
onde uma ferramenta desta pode ir para isso, talvez na alta-direção as perguntas sejam mais
claras, mas aí o tempo é o recurso escasso.

Plataforma Qlik
O QlikView é um software de Business Intelligence (BI) que se posiciona como líder no
mercado de Business Discovery (uma nova visão ou metodologia de inteligência na empresa),
utiliza uma tecnologia de associação em memória.
Esta tecnologia associativa permite criar uma interface única simplificando a implantação, o
uso e a manutenção das consultas e análises em várias fontes, tais como: txt, Excel, Access,
XML, Microsoft SQL Server, Oracle, SAP, CRM, Data Warehouse, etc.
Esses dados se transformam em informação e métricas dentro do QlikView.

Crie, analise e decida!
Com o Qlikview é possível criar Dashboards, gráficos e tabelas que vão auxiliar na tomada de
decisão sem depender do departamento de TI ou de um analista de sistemas, você poderá
explorar a associação entre os dados e descobrir tendências, acessar em diferentes
dispositivos, tais como: Desktop, iPhone, iPad e Android.
A pesquisa BI Survey 2014, executada pelo Business Application Research Center (BARC) e
considerada o maior estudo independente de usuários de BI do mundo, aponta o QlikView
como líder na categoria Satisfação de Clientes, com resultados muito acima da média de
mercado.

Plataforma Qlik
O Qlik Sense
O Qlik Sense é uma plataforma para análise de dados, o foco é no usuário final que poderá
criar os seus próprios aplicativos e análises, com interface moderna, limpa e objetiva é a
grande aposta da Qlik para atingir a um novo mercado, um novo tipo de profissional.
Mas uma vez a dependência da área de TI se torna um problema quando a necessidade de
análise é pontual, pessoal e urgente.
Com o Qlik Sense é possível tomar decisões de forma colaborativa em qualquer dispositivo,
sendo ideal para grupos e departamentos ele foi pensado para se adaptar a qualquer tipo de
tela.
A Qlik está posicionando as ferramentas da seguinte maneira:
QlikView = “Guided Analytics”
Qlik Sense = “Self-service Visualizations”

Recapitulando
O conceito de Data Discovery envolve o modelo self-service.
Sem a necessidade de criar relatórios pré-definidos, como anteriormente, é possível levar a
análise de informações para todos os setores e camadas das empresas.
Muitas ferramentas ainda podem surgir para agregar facilidades ao profissional que está em
campo, mas, pelo que estamos vendo, este profissional precisa acompanhar esta onda e
aprimorar cada vez mais seu perfil analítico e sua capacidade de tomar decisões.
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