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A Qlik é pioneira. Mudamos o mercado de business intelligence (BI), 
passando de tecnologias baseadas em aplicativos proprietários, 
orientadas por TI, para abordagens mais ágeis de descoberta 
de dados. Agora estamos liderando a terceira onda de inovação 
e reduzindo drasticamente o custo total de propriedade para 
nossos clientes com nossa plataforma de analytics em nuvem.

H IS TÓ R I CO

O QlikView, nosso produto clássico, iniciou 

a revolução do analytics. Os clientes adotaram 

prontamente o QlikView para resolver problemas 

de negócios, pois ele permitiu criar rapidamente 

dashboards e aplicativos de analytics altamente 

interativos, sem depender da tecnologia de 

aplicativos proprietários. Durante duas décadas, 

o QlikView gerou um enorme valor para clientes 

de todos os tipos e portes em todos os principais 

setores e regiões geográficas.

Em 2014, avançamos na revolução lançando 

o Qlik Sense, nossa plataforma de próxima 

geração com suporte à gama completa de casos 

de uso de analytics em uma organização, desde 

a visualização self-service e exploração até 

aplicativos de análises guiadas e dashboards, 

análises incorporadas e personalizadas, 

conversacionais, analytics mobile e relatórios. 

E tudo isso em uma arquitetura em nuvem, 

governada e escalável, que reduz drasticamente 

o TCO de analytics em toda a sua organização. 

Combinando recursos de exploração associativa 

e inteligência aumentada, o Qlik Sense promove 

a alfabetização de dados para todos os tipos 

de usuários.
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Qual é a diferença entre 
o QlikView® e o Qlik Sense®?
O Qlik Sense não é uma nova versão do QlikView. 

Embora ambos sejam construídos com o Motor 

Associativo da Qlik e tenham recursos principais 

semelhantes, existem diferenças no design e na 

estratégia de produto que refletem a tecnologia 

modernizada e a evolução dos padrões e 

necessidades dos clientes e do mercado.

O Qlik Sense oferece uma experiência self-service 

moderna totalmente na nuvem e com uma interface 

de usuário inteligente e atual. Ele suporta todo o ciclo 

de vida do analytics, exigindo apenas habilidades 

padrão para criar aplicativos personalizados e 

análises incorporadas via APIs abertas. Já o QlikView 

apresenta um ambiente de desenvolvimento on-

premise exigindo habilidades de programação 

específicas para ele, para criação e implementação 

de aplicativos e dashboards de analytics interativos.

No núcleo do Qlik Sense e do QlikView está o Motor Associativo da Qlik, projetado especificamente para 

análise e exploração de forma livre e interativa. Radicalmente diferente das ferramentas baseadas em 

consulta que limitam a flexibilidade e criam pontos cegos, nosso motor suporta combinações quase 

ilimitadas de fontes de dados sem perder nenhum dado. E permite que as pessoas explorem livremente 

usando seleção e pesquisa interativas, sem restrições ou limites. Ao manter todos os objetos em contexto 

juntos e conservar valores não relacionados na análise, o Motor associativo da Qlik permite que os usuários 

identifiquem o inesperado e desvendem insights ocultos que seriam ignorados com ferramentas baseadas 

em consulta. Chamamos isso de Associative Difference®.
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PRODUTO Qlik Sense® QlikView®

CLIENTE

Cliente HTML 5 unificado X X

Interface “touch” de usuário de X

Design responsivo X

PLATAFORMA

Ampla conectividade de dados X X

Integração de dados – ETL X X

Recursos de Big Data – Indexação X

Ecossistema amplo e comunidade X X

DESENVOLVIMENTO

Codesenvolvimento de conteúdo X

Desenvolvimento de aplicativos – APIs abertas X

Criação [App] self-service X

Preparação de dados self-service X

Advanced Authoring X

Desenvolvimento de desktop X X

Desenvolvimento offline X X

Desenvolvimento no lado do servidor X

ANALYTICS

Exploração associativa X X

Análise baseada em pesquisa X X

Visualizações modernas X

Aplicativos de análises guiadas / dashboards X X

Integração de análises avançadas X X

INTELIGÊNCIA AUMENTADA

Motor Cognitivo X

Geração automática (gráficos e insights) X

Análises conversacionais X

Aprendizagem de máquina e adaptação X

COLABORAÇÃO

Hub de colaboração X

Storytelling de dados X

Relatórios gerenciados X X

Mobile offline X X

IMPLEMENTAÇÃO

Gerenciamento centralizado X X

Bibliotecas governadas X

Segurança baseada em regras X

Opções de implementação de SaaS X

Motor de indexação associativa X X

O Qlik Sense 
aumenta as 
possibilidades 
de analytics
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Como escolher?
Se você é um novo cliente ou tem um novo caso 

de uso, recomendamos o Qlik Sense. O Qlik Sense 

é a melhor opção em termos de plataforma de 

analytics moderna, na nuvem, de próxima geração, 

que permite análises aprimoradas e analytics 

associativo e reduz drasticamente o custo total de 

propriedade. Com o Qlik Sense Enterprise SaaS, 

os usuários podem implementar em minutos 

e gerar insights imediatamente com a confiança de 

um ambiente controlado e acesso protegido. O Qlik 

Sense amplia e aprimora a intuição humana com 

sugestões de insight baseadas em IA, automação 

e analytics conversacional. Continuamos investindo 

fortemente na plataforma do Qlik Sense, 

com inovações planejadas para todo o produto.

Para obter mais informações sobre os produtos Qlik 

e nossa futura estratégia de inovação, consulte o 

Statement of Direction da Qlik.

E eu que já sou cliente do QlikView?
A Qlik tem o compromisso de apoiar nossos leais clientes do QlikView e de modernizar o analytics 

em nuvem. Tenha confiança em utilizar o QlikView para aplicativos e casos de uso existentes. Nossos 

investimentos no QlikView concentram-se em fornecer recursos para apoiar seus objetivos, como a 

extensão dos recursos de consumo de aplicativos no hub da Qlik na nuvem, aumentando a coexistência 

com o Qlik Sense e suportando a plataforma atual.

Adicionar o Qlik Sense aos ambientes existentes do QlikView é ideal para novos casos de uso. Como 

ambos os produtos são executados em nosso Motor Associativo, é possível reutilizar facilmente os ativos 

existentes, como modelos de dados, QVDs e expressões analíticas. Estamos fazendo investimentos 

significativos para melhorar a coexistência dos dois produtos, incluindo uma integração melhor, 

composta por: identidade de usuário única, gerenciamento de licenças comum, um único hub para 

consumo dos dois produtos e serviços do QlikView para o Qlik Sense. Também reforçamos recursos de 

advanced authoring do Qlik Sense para oferecer suporte a funcionalidades mais sofisticadas para apps 

de análise guiada.
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https://www.qlik.com/us/-/media/files/qlik/pdf/qlik-statement-of-direction.pdf
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Uma oferta de modernização atraente 
Se você já é cliente do QlikView, criamos uma oferta 

de licenciamento muito atraente que permite que 

você adote de maneira mais fácil e econômica o Qlik 

Sense em nuvem, mantendo seu espaço no QlikView. 

O Programa de Modernização de Analytics permite que 

usuários do QlikView usem o Qlik Sense Enterprise SaaS 

sem custos de licença adicionais. Usar o Qlik Sense em 

nuvem proporciona um valor comercial significativo e 

oferece mais opções e controle sobre o uso dos produtos 

Qlik. Por exemplo, agora é possível aos usuários usar o 

QlikView e o Qlik Sense juntos no hub da Qlik em nuvem, 

para uma transição suave entre produtos da Qlik.

Para obter mais informações sobre o Programa 

de Modernização de Analytics, consulte 

ampquestions@qlik.com ou seu parceiro Qlik.

© 2021 QlikTech International AB. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de empresas e/ou produtos podem 
ser nomes comerciais, marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários.

Sobre a Qlik
A Qlik tem a visão de um mundo alfabetizado em dados, onde todos possam usar dados e analytics para aprimorar 
a tomada de decisões e solucionar os problemas mais desafiadores. A Qlik oferece uma plataforma de integração 
de dados e analytics em tempo real completa na nuvem, para fechar as lacunas entre dados, insights e ações. 
Ao transformar dados em inteligência ativa, as empresas podem orientar a tomada de melhores decisões, aumentar 
a receita e a lucratividade e otimizar os relacionamentos com os clientes. A Qlik atua em mais de 100 países e atende 
a mais de 50.000 clientes em todo o mundo. 
qlik.com


