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Desbloqueando os benefícios  
de uma plataforma de analytics 
moderna.
Toda organização deseja ser orientada por dados, usar dados para aprimorar  
a tomada de decisões, solucionar os problemas mais desafiadores e aumentar  
a receita e lucratividade. 

Infelizmente as ferramentas de BI tradicionais não acompanham o ritmo da  
economia digital atual e o crescimento de novas tecnologias como nuvem  
e inteligência artificial. Agora existe algo bem melhor – uma plataforma de  
analytics moderna que processa todos os casos de uso de seus negócios,  
desde relatórios robustos até inteligência em tempo real e analytics contínuo.

As organizações com acesso a recursos modernos de 
analytics têm 59% mais chance de ter um crescimento 
anual de dois dígitos.
Fonte: Modernizando o analytics: Uma nova era de excelência orientada por dados, Aberdeen, Fevereiro de 2020. 
https://go.qlik.com/Qlik-AMP-Modernizing-Analytics.html

Neste guia apresentamos os critérios da plataforma moderna de analytics 
que trazem mais benefícios para a sua empresa– considerações de alto nível, 
casos de uso específicos e recursos da plataforma. No final, você estará bem 
equipado com a plataforma correta para gerar valor para seus negócios.
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De onde virá o valor?
Considere suas metas de curto e longo prazo para uma plataforma de analytics.  
Como o BI impulsionará valor? Como você espera que o analytics afete seus  
negócios? Por exemplo, você busca:

☐ Compreender melhor os principais KPIs, 
a evolução dos seus negócios e os porquês

☐ Capacitar mais pessoas em sua 
organização para usar dados

☐ Reagir rapidamente com base em dados 
em mudança

☐ Desvendar os insights ocultos em seus 
dados

☐ Usar insights para tomar melhores 
decisões e acionar ações informadas

☐ Resolver um problema de negócios 
específico em seu setor

☐ Ajudar as equipes a trabalhar com 
dados continuamente 

☐ Criar análises avançadas para apoiar 
importantes decisões estratégicas

☐ Incorporar analytics em apps para 
equipes, parceiros e clientes

☐ Criar novos tipos de analytics para 
desafios específicos

☐ Todos os itens acima
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Quem são as partes interessadas?
Para que o analytics tenha um impacto global em seus negócios, hoje e amanhã, busque 
uma plataforma que capacitará os usuários de qualquer nível de competência a trabalhar 
com dados. Toda a sua força de trabalho deve poder explorar dados livremente, descobrir 
insights ocultos, tomar decisões mais inteligentes e gerar mais valor. 

☐ Você fornece analytics a amplos grupos 
de usuários em sua organização ou a um 
pequeno número de analistas experientes?

☐ Quais usuários terão acesso a dashboards, 
relatórios, processamento de linguagem 
natural e recursos self-service?

☐ A plataforma será limitada a uma linha 
ou função de negócios específica ou 
existe uma estratégia mais ampla?

☐ Sua força de trabalho precisa de acesso 
móvel ao analytics?

☐ Você pretende incorporar análises a fluxos 
de trabalho e aplicativos operacionais?

☐ Quem será responsável por implementar 
e gerenciar a plataforma?

☐ Haverá um executivo responsável ou um 
grupo de aconselhamento para orientar 
a implementação e eliminar obstáculos? 
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Qual será o custo real?
Muitas empresas consideram apenas o preço de compra inicial quando escolhem uma 
plataforma de analytics. Mas o custo total de propriedade pode ser muito mais que isso. 
Busque preços competitivos, com atenção aos custos adicionais.

☐ Você vai trabalhar na nuvem com uma 
oferta de Software-as-a-Service (SaaS)  
fácil de adotar ou precisará de uma  
solução on-premise mais tradicional? 

☐ Quais são os custos de subscrição e 
manutenção de software - para o produto 
principal de analytics, produtos de terceiros 
e tecnologias subjacentes necessárias?

☐ Há custos de hardware on-premise, 
incluindo servidores de produção 
e desenvolvimento, e manutenção?

☐ Existem opções de implementação flexível 
que atendam necessidades específicas?

☐ O que você precisará gastar com suporte 
contínuo, incluindo TI, gerenciamento de 
fornecedores, custos de implementação 
e serviços profissionais?

☐ Qual será o gasto em treinamento 
e capacitação de usuários?

☐ Quais são os custos de rede, computação 
e armazenamento?



Tenha sempre em mente mais de 
um caso de uso.
BI e analytics evoluíram, ajudando as equipes a enfrentar mais desafios de negócios que 
nunca. Procure por uma plataforma de analytics que possa abranger todos os seus casos 
de uso em uma estrutura unificada e governada. Por exemplo, os relatórios continuam 
sendo tão importantes quanto eram há décadas. Por isso, você não precisa manter uma 
arquitetura separada para dar suporte a eles. E, se a visualização de dados self-service 
for uma alta prioridade em sua lista, você também deve considerar a interatividade de 
seus dashboards. Finalmente, com recursos cada vez mais inovadores, como pesquisas e 
analytics conversacional, você desejará ter uma plataforma totalmente aberta que possa 
ser personalizada e ampliada para dar suporte a quaisquer possibilidades. 

E não se esqueça dos usuários.

Você tem uma ampla gama de usuários com diferentes níveis de competência. Isso 
inclui não só os analistas de negócios que criam visualizações e analyses, mas os 
usuários de negócios que desejam explorar interativamente, além de executivos e alta 
gerência, clientes externos, parceiros e muito mais. E, certamente, precisa considerar 
também os cientistas de dados, gerentes de dados, desenvolvedores e administradores 
de TI. Sua plataforma de analytics deverá dar a todos – independentemente do 
conjunto de habilidades – o poder de fazer descobertas usando seus dados.

Além de novos casos de uso, as 
plataformas modernas de analytics 
agora têm diversos novos recursos:

• Recursos completos de SaaS corporativo 

• Apps de analytics ágeis

• Inteligência contínua, em tempo real

• Exploração interativa

• Processamento em linguagem natural

• Augmented analytics

• Processamento em memória

• Mashups na Web e apps personalizados

• Análises incorporadas a processos

• Fluxos de trabalho orientados a dados

• Suporte a diversas linhas de negócios
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Nos melhores ambientes de visualização self-service, os usuários e as equipes podem analisar todos 
os dados e fazer descobertas confiáveis e significativas. Geralmente, os recursos self-service são 
muito importantes para usuários como analistas de negócios e desenvolvedores de analytics.

Visualização self-service

☐ A interface de criação é intuitiva, 
permite arrastar e soltar e tem menus/
propriedades simples?

☐ A experiência de criação usa inteligência 
de máquina para sugerir gráficos e 
análises adequados com base nos dados?

☐ Existem repositórios de visualizações, 
medições e dimensões disponíveis para 
reutilização?

☐ Como são criadas as hierarquias e rollups?

☐ Há uma linguagem de expressão robusta 
para cálculos complexos?

Visualização e criação

☐ Existe um amplo conjunto de visualizações, 
incluindo gráficos de barra/linhas, 
dispersão, mapas de calor e histogramas?

☐ As visualizações normalmente resumem a 
forma geral do conjunto de dados  
e ajudam a identificar outliers?

☐ Como as visualizações representam  
a densidade de dados (milhões de  
pontos de dados)?

☐ As visualizações adaptam 
automaticamente dados e representações 
visuais para diferentes layouts?

☐ Existe uma biblioteca diversificada de 
funções estatísticas, incluindo previsões, 
tendências e agrupamento?

☐ Os usuários podem criar subconjuntos de 
dados, variáveis e condições para análises?

☐ Quais são os recursos de mapeamento 
geográfico e de análise do produto? 
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Visualização self-service

☐ Existem opções de conectividade ampla 
para SaaS, on-premise e fontes baseadas 
em arquivo?

☐ Existem recursos inteligentes de preparação 
de dados, como sugestões inteligentes 
e estatísticas descritivas, para auxiliar 
e automatizar o processo?

☐ Os usuários podem criar analytics e 
explorar dados com um cliente SaaS - 
sem usar um software em desktop?

☐ Existe um repositório central de fontes de 
dados confiáveis disponíveis para os usuários?

☐ Existe um único catálogo para toda a 
empresa que permita aos usuários pesquisar, 
visualizar, selecionar e publicar conjuntos 
de dados diretamente na ferramenta de 
analytics? 

Colaboração e compartilhamento

☐ Os usuários podem acessar facilmente 
conteúdo relevante (governado) para seus 
grupos e equipes?

☐ Os usuários podem publicar e compartilhar 
conteúdo na equipe e entre equipes?

☐ Os usuários podem pesquisar conteúdo 
relevante de outros usuários?

☐ Existe um storytelling de dados interativo? 
Ele é orientado por analytics em tempo real 
ou tem natureza estática?

☐ Há comentários, anotações e links de 
discussão disponíveis?

☐ Os usuários podem seguir conteúdo e 
autores e dar opiniões?

Preparação de dados

☐ Os usuários podem reunir diversas fontes de 
dados diferentes para análises utilizando uma 
interface visual?

☐ Ao combinar as fontes, os usuários podem ter 
certeza de que não há perda nem imprecisão 
de dados?

☐ Existem perfis de dados para sugerir os 
melhores relacionamentos entre as fontes?

☐ Existem perfis adicionais para tratar 
automaticamente dos diversos tipos de dados?

☐ Os usuários podem carregar dados “sujos” 
sem ter que primeiramente modelá-los 
e limpá-los perfeitamente?

☐ Existe um pacote completo de recursos de 
transformação de dados, incluindo manipulação 
de dados, campos derivados, concatenação 
e compartimentalização de tabelas?
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Apps e dashboards de analytics
Usuários menos habilidosos com dados precisam de mais do que 
relatórios estáticos. Elas precisam de uma forma de pesquisar e explorar 
dados, descobrindo padrões, conexões e insights que possibilitarão 
a tomada de decisões relevantes. Os dashboards interativos e os 
apps de análises guiadas tornam isso possível, beneficiando uma 
grande variedade de usuários de negócios, gerentes e executivos.

Apps implementados centralmente

☐ Existem ferramentas de autoria intuitivas para um rápido 
desenvolvimento de dashboards e aplicativos de analytics?

☐ Existem controles no nível do aplicativo e funcionalidades 
para criar uma experiência interativa, incluindo controles 
deslizantes, botões, opções de layout etc.?

☐ Um aplicativo pode guiar um usuário por um processo linear 
de exploração?

☐ Os dados podem ser reduzidos dinamicamente, permitindo 
implementar os mesmos aplicativos com diferentes 
subconjuntos de dados para os usuários, com base em 
suas permissões de acesso?

☐ Dados e visualizações podem ser empacotados 
e implementados em conjunto nos aplicativos?

☐ É possível implementar apps de forma ampla, para grandes 
comunidades de usuários dispersos geograficamente, 
sem perda de desempenho?
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Apps e dashboards de analytics

☐ Os valores não relacionados são  
mantidos na análise ou excluídos?

☐ Há recursos de panorâmica/zoom/
navegação em gráficos de dispersão, 
mapas e outros tipos de diagramas?

☐ Os usuários podem fazer análises 
comparativas (comparar vários  
conjuntos de dados)?

☐ Os usuários podem executar cenários 
hipotéticos?

☐ Os usuários podem acessar detalhes no 
nível da transação a qualquer momento 
do processo exploratório?

☐ Existem marcadores para salvar o estado 
de contexto/seleção?

☐ O sistema reage instantaneamente 
a seleções/interações?

☐ Os usuários podem mudar as 
propriedades de um gráfico para seu uso 
próprio sem afetar o objeto principal?

☐ Os usuários podem pesquisar em 
todo um app para identificar dados 
que combinam?

☐ É possível navegar com base na pesquisa, 
para exibir diagramas e gráficos relevantes?

Exploração interativa

☐ Existem seleções interativas simples 
e naturais em todas as visualizações,  
gráficos e objetos disponíveis?

☐ Os usuários podem explorar sem restrições, 
de forma livre e não linear, ou estão 
limitados a um caminho linear?

☐ Os usuários podem fazer perguntas 
não previstas, sem ter que reconstruir 
o conteúdo (visualizações ou consultas)?

☐ O aplicativo entende o contexto (o estado  
de seleção) e atualiza todas as visualizações 
em conjunto de acordo com o novo  
contexto após cada seleção?

☐ Os relacionamentos nos dados selecionados 
são destacados, tanto os que têm quanto  
os que não têm relação com a seleção?
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O analytics não é apenas um meio visual. A geração e o processamento em linguagem natural 
agora permitem aos usuários conversar com seu analytics, perguntando e recebendo respostas 
através de linguagem natural. Com a tecnologia de IA, a pesquisa e o analytics conversacional 
ficarão cada vez mais sofisticados e úteis. 

Análise visual baseada em pesquisa

☐ O processamento de linguagem natural (NLP) está disponível? 

Os usuários podem perguntar em linguagem conversacional 

simples?

☐ Há um NLP sofisticado disponível que analise a linguagem 

natural e compreenda a intenção do usuário?

☐ O processamento de linguagem natural suporta vários idiomas?

☐ A plataforma gera automaticamente análises visuais relevantes 

em resposta às perguntas?

☐ A plataforma fornece insights narrativos junto com os 

resultados visuais?

☐ A plataforma gera automaticamente análises avançadas 

como clusters e correlações?

☐ O processamento de linguagem natural e o comportamento 

de geração de insights são personalizáveis?

☐ Os usuários podem personalizar insights e adicioná-los 

diretamente a dashboards para análises interativas?

☐ A plataforma usa aprendizagem de máquina para aprimorar 

os insights com o tempo? 

Pesquisa e analytics conversacional

11

INTRODUÇÃO  |  PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES  |  CASOS DE USO DE ANALYTICS  |  RECURSOS DA PLATAFORMA  |  CONCLUSÃO



Pesquisa e analytics conversacional

Analytics conversacional

☐ Os usuários têm acesso a um assistente de 

IA via chat para orientar a análise de dados?

☐ A geração de linguagem natural fornece 

insights narrativos e observações chave 

a partir dos dados?

☐ O assistente via chat fornece insights visuais 

junto com as respostas narrativas?

☐ Você consegue alternar de respostas 

conversacionais para analytics visual para 

explorar mais sem perder contexto?

☐ O assistente compreende abreviações e 

expressões informais como “ano passado” 

ou “10k”?

☐ Os usuários podem fazer perguntas 

mais sofisticadas ao assistente sobre 

comparações e previsões?

☐ O assistente compreende o contexto, os 

usuários podem complementar perguntas 

sem ter de repetir toda a estrutura?

☐ O assistente faz sugestões para fazer 

perguntas adicionais?

Fonte: Gartner, Top 10 Trends in Data and Analytics, 2020, Rita Sallam, Svetlana Sicular, et al., 
11 de maio de 2020. https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-trends-in-
data-and-analytics-for-2020.

Até 2025, IA para vídeo, áudio, 
vibração, texto, emoção e 
analytics de outros conteúdos 
desencadeará importantes 
inovações e transformações 
em 75% das 500 empresas 
globais da Fortune.
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Usando APIs públicas, os desenvolvedores podem criar aplicativos de analytics totalmente 
personalizados para praticamente qualquer situação ou finalidade. E, com as análises 
incorporadas, você pode adicionar dashboards e visualizações a seus apps operacionais, 
para que mais usuários possam fazer descobertas com seus dados. 

APIs abertas

☐ Existe um conjunto completo de APIs públicas e documentadas 

disponíveis para personalizar e integrar aplicativos?

☐ Essas APIs incluem uma gama completa de acessos (do mais alto 

nível até o nível do motor) e acesso à administração/gerenciamento?

☐ As mesmas APIs usadas para criar o produto são disponibilizadas 

para uso dos desenvolvedores?

☐ As APIs são fáceis de usar por desenvolvedores com competências 

padrão (HTML5, JavaScript, .NET)?

☐ Há documentação de suporte, tutoriais e exemplos disponíveis 

sobre APIs?

Análises incorporadas e personalizadas

☐ Os desenvolvedores podem criar facilmente aplicativos e mashups  
da Web escaláveis?

☐ Os usuários podem criar aplicativos de analytics totalmente personalizados?

☐ Os usuários podem incorporar business analytics em fluxos de trabalho 
e apps operacionais existentes?

☐ Com as análises incorporadas, existe plena interatividade e todas as 
análises são atualizadas juntas no contexto quando as seleções são feitas?

☐ É possível criar apps da Web voltados para locais externos e que 
permitam o acesso de clientes ou parceiros, com plena interatividade?

☐ A plataforma dá suporte à integração com ofertas de ISV em uma 
estrutura de OEM?

☐ A plataforma oferece suporte ao tema ou white-labeling?

Análises incorporadas e personalizadas
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Extensão da plataforma

☐ Os desenvolvedores podem criar novos tipos de visualizações 
de dados para casos de uso analíticos especializados?

☐ Os desenvolvedores podem estender funcionalidades do 
produto usando novos tipos de componentes do aplicativo?

☐ É possível criar conectores personalizados para motores 
e fontes de dados de terceiros?

☐ Há catálogos de soluções estendidas facilmente acessíveis?

☐ Existe uma comunidade suportada por desenvolvedores para 
APIs, incorporação, personalização e extensões?

Análises incorporadas e personalizadas
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As análises para dispositivos móveis estendem o valor do BI para além das 
paredes do escritório, permitindo que qualquer membro da sua força de 
trabalho explore seus dados a partir de praticamente qualquer dispositivo. 
Os recursos móveis tendem a ser particularmente importantes para 
funcionários de vendas, usuários de negócios e executivos.

Analytics em dispositivos móveis

48%
A porcentagem de funcionários 
que provavelmente trabalharão 
remotamente pelo menos parte 
do tempo após a COVID-19.

Fonte: Smarter with Gartner, 9 Future of Work Trends Post-COVID-19.  
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/9-future-of-work-trends-post-covid-19

Recursos de análises

☐ A plataforma oferece uma experiência aprimorada do usuário 
otimizada para dispositivos móveis?

☐ Todo o conjunto de recursos analíticos está disponível em 
dispositivos móveis?

☐ As análises para dispositivos móveis se baseiam em dados 
e cálculos em tempo real ou em snapshots e conjuntos de 
dados previamente agregados?

☐ Existe uma interatividade completa nos dispositivos móveis, 
incluindo pesquisa e seleção, para os usuários responderem 
a questões não previstas?

☐ Os usuários têm navegação plena nos objetos, incluindo rolagem, 
zoom e panorâmica, e acesso a todos os menus?

☐ A solução é protegida e governada, com segurança dos dados 
e do usuário em grau corporativo?

☐ Há um custo adicional para analytics para dispositivos móveis?

☐ Há alertas de dados disponíveis com notificações em 
dispositivos móveis?
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Analytics em dispositivos móveis

Dispositivos móveis

☐ Existe suporte para todos os dispositivos e 
sistemas, incluindo iOS, Android e Windows?

☐ A interface do usuário aceita touch, com uma 
gama completa de interações intuitivas?

☐ A interface do usuário é projetada/
dimensionada adequadamente para touch?

☐ O design da experiência do usuário e das 
análises é ágil, adaptando visualizações, 
dados e funcionalidades para fornecer a 
melhor experiência em qualquer dispositivo?

☐ Existe uma experiência otimizada para 
pequenos dispositivos portáteis?

Online e offline

☐ Há suporte para utilização online e offline?

☐ Os usuários podem realizar total exploração 
e análises offline, incluindo pesquisa e seleção, 
para responderem a questões não previstas?

☐ Um motor de análise é executado localmente 
nos dispositivos, ou só existem visualizações 
estáticas de dados?

☐ Os usuários podem escolher aplicativos 
e subconjuntos de dados para baixar para 
uso offline?

☐ Como os apps e dados offline são atualizados 
regularmente?
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Relatórios e alertas
Monitorar o desempenho dos negócios e distribuir relatórios são necessidades básicas de 
negócios. Seja qual for a plataforma de analytics escolhida, ela deverá tornar essas tarefas 
intuitivas e fáceis. Os relatórios e alertas tendem a ser mais importantes para usuários com 
um perfil mais passivo, como executivos e equipes operacionais.

Relatórios

☐ A plataforma pode substituir adequadamente 
ambientes de BI/relatórios legados?

☐ Há um acesso self-service a relatórios?

☐ O ambiente de relatório aproveita análises 
e objetos já incorporados aos principais 
aplicativos da plataforma?

☐ Os usuários podem criar relatórios 
diretamente de apps de analytics,  
com dados baseados em suas seleções?

☐ Os usuários podem exportar dados 
de apps de análises para planilhas, 
apresentações e documentos em PDF?

☐ Há suporte para diversos formatos 
de relatórios?

☐ A plataforma pode criar e distribuir 
relatórios de forma centralizada, com 
dados específicos para cada destinatário?

☐ Os relatórios podem ser enviados por 
diversos canais?

☐ A solução se expande para grandes 
volumes com dados e distribuição seguros?
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Relatórios e alertas

Alertas

☐ Os usuários podem receber alertas e 
notificações com base em condições 
no conjunto de dados?

☐ É possível definir alertas com base em critérios 
mais avançados do que limites simples de KPI, 
como avaliação estatística de novos dados 
em relação a limites, comparações entre 
medições e condições e/ou lógica?

☐ É possível avaliar e disparar alertas com base 
em valores individuais de dimensões?

☐ Os alertas só estão vinculados a visualizações 
específicas ou se baseiam em todo 
o conjunto de dados?

☐ Os alertas são vinculados a dashboards em 
contexto para maior exploração – a folha 
certa, com as seleções corretas aplicadas?

☐ Os usuários podem definir seus próprios 
alertas com uma IU self-service simples?

☐ Os administradores podem definir e 
gerenciar alertas centralizados e distribui-
los para grandes grupos de usuários?

☐ Os alertas podem ser disparados de forma 
programada e em recargas de dados?

☐ Os alertas podem ser fornecidos por e-mail 
personalizado, por meio da interface Web, 
e em dispositivos móveis?
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Depois de selecionar as caixas nos casos de uso, pense a respeito do 
principal conjunto de habilidades de que precisará para o sucesso. 
Acesso simplificado a dados, amplas opções de implementação 
e governança centralizada são uma base sólida para as mais 
modernas e melhores plataformas de business analytics.

Implementação na nuvem/on-premise

☐ A plataforma pode ser implementada facilmente 
e acessada por combinações de sites on-premise, 
em nuvens privadas e públicas? 

☐ A plataforma pode ser implementada como uma 
solução Software-as-a-Service completa?

☐ Quais fontes de dados podem ser acessadas da nuvem? 
É necessário mover todos os dados para a nuvem do 
fornecedor?

☐ Existem opções de hospedagem em nuvem privada 
gerenciadas por terceiros confiáveis?

☐ Existe uma hospedagem em nuvem pública feita pelo 
fornecedor?

Recursos de analytics da plataforma
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Recursos de analytics da plataforma

Dados e conectividade

☐ Existe uma preparação de dados self-service para usuários de negócios?

☐ Existem ferramentas ou scripts de ETL mais robustos para integração, 
transformação e modelagem de dados complexos?

☐ Existe um amplo grupo de conectores para fontes baseadas em 
arquivo, on-premise, na nuvem e na Web?

☐ É possível combinar várias fontes de dados diferentes para fins de 
análise sem perda nem imprecisão de dados?

☐ É necessário modelar e limpar completamente os dados antes de 
poder disponibilizá-los?

☐ As fontes de dados continuam sendo atualizadas conforme ocorrem 
mudanças nos dados subjacentes?

☐ Existem recargas de dados totais e incrementais, ambas agendadas 
ou com base em eventos?

☐ A plataforma aceita o streaming de dados?

☐ A plataforma conecta-se a uma grande variedade de fontes 
de big data?

☐ A plataforma pode ser expandida para imensos conjuntos 
de dados sem prejuízo da velocidade ou flexibilidade das 
análises?

☐ Existem recursos para a redução dinâmica e orientada pelo 
usuário de conjuntos de big data para fins de análise?

☐ Os usuários podem combinar big data e “small” data, 
como de planilhas do próprio usuário?

20

INTRODUÇÃO  |  PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES  |  CASOS DE USO DE ANALYTICS  |  RECURSOS DA PLATAFORMA  |  CONCLUSÃO



Recursos de analytics da plataforma

Catálogo de dados

☐ Todas as fontes de dados necessárias estão 
acessíveis, independentemente de estarem 
on-premise ou na nuvem? 

☐ Existe um catálogo completo e preciso de 
metadados associados a cada fonte de dados?

☐ As características de cada conjunto de dados são 
preservadas quando os dados são preparados, 
para que um usuário possa compreender sua 
origem, evolução e significado?

☐ Existe um mecanismo global para entrega 
de fontes de dados governadas aos usuários 
para a condução de análises?

☐ A validação, criação de perfis e verificação 
de qualidade dos dados ocorrem 
automaticamente?

☐ Os consumidores de dados podem 
selecionar novos conjuntos de dados?

☐ O catálogo de dados tem governança 
suficiente para os usuários acessarem 
somente dados autorizados?

☐ As Informações Pessoais Identificáveis (PII) 
podem ser protegidas seletivamente e, se 
necessário, ocultadas da visualização geral?

☐ O catálogo está restrito a dados usados 
por determinada ferramenta de BI?

☐ Se a organização usa múltiplos produtos 
de BI, o catálogo pode interagir com todas 
essas ferramentas?

Análises avançadas e augmented 
intelligence

☐ Existem recursos internos, que abrangem 
toda a plataforma, para gerar insights, 
automatizar tarefas e suportar interação 
em linguagem natural?

☐ A aprendizagem de máquina está disponível 
para aprimorar processos de análise e 
aprimorar a precisão e relevância de insights?

☐ A preparação de dados self-service é 
ampliada com a inteligência de máquina para 
auxiliar usuários e automatizar processos?

☐ A plataforma faz cálculos avançados de 
analytics como clusters e correlações?

☐ Existe uma camada lógica de negócios 
disponível para personalizar a geração 
de insights e o processamento de 
linguagem natural?
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Recursos de analytics da plataforma

Análise geoespacial

☐ O mapeamento geográfico avançado em diversas camadas 
está disponível?

☐ Os mapas avançados podem usar diversas formas, 
símbolos e outras representações visuais?

☐ Existem cálculos geoespaciais avançados?

☐ O cálculo geoespacial permite combinar dados com e sem 
localização?

☐ Existe a oferta de serviços de geocodificação?

Hub de colaboração

☐ Existe um ponto de acesso central ou um hub para todos 
os usuários?

☐ Os conteúdos governados podem ser disponibilizados 
com base no cargo, grupo de trabalho ou função?

☐ Os usuários podem publicar conteúdo compartilhado 
para uso de outros?

☐ Os usuários podem pesquisar globalmente conteúdo 
e dados de análises?

☐ Existe suporte a recursos sociais, como discussões, 
resumos, seguidores, classificações etc.?

☐ Os usuários podem organizar e monitorar conteúdo 
personalizado diretamente do hub?
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Recursos de analytics da plataforma

Motor de análise central

☐ A plataforma é acionada por um motor de 
análise em memória, de alto desempenho?

☐ O motor é limitado por uma arquitetura 
legada SQL/baseada em consultas?

☐ O motor realiza cálculos dinâmicos ou 
depende de agregação prévia?

☐ O motor permite exploração e buscas 
em formato livre, não linear?

☐ O motor é sensível ao contexto (estado 
da seleção) e mantém um contexto 
global em todo o aplicativo?

☐ O motor compreende os relacionamentos 
nos dados (valores relacionados ou não) 
relativos a seleções?

☐ Os relacionamentos entre tabelas 
e conjuntos de dados são gerenciados 
pelo motor?

☐ O motor pode escalar para dar suporte 
a grandes volumes de dados e altos 
números de usuários simultâneos 
fazendo perguntas não previstas?
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Recursos de analytics da plataforma

Cliente e administração

☐ O motor do analytics é um client Web / baseado em SaaS – 
usando tecnologia HTML5/Web para todas as funções – ou 
tem de ser instalado em desktop?

☐ Todos os clientes (Web e móvel) têm os mesmos recursos 
de analytics?

☐ Há suporte a diversos idiomas e acessibilidade?

☐ Existe uma interface de gerenciamento e administração 
centralizada?

☐ A interface de gerenciamento permite administrar os apps, 
fontes de dados, usuários e espaços de trabalho?

☐ A interface de gerenciamento dá acesso a todas as 
configurações, incluindo tarefas/agendamento, segurança, 
governança, implementação e permissões?

Arquitetura

☐ A arquitetura é modular e otimizada para a carga de 
trabalho (em contêineres, baseada em microsserviços etc.)?

☐ Há suporte para alta disponibilidade e recuperação de falhas?

☐ Onde são armazenados fisicamente os dados e analytics?

☐ Existem recursos para distribuir conteúdos entre ambientes?

☐ A plataforma tem arquitetura unificada sem componentes 
diversos desconectados?
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Governança e implementação

Segurança e governança

☐ Todos os casos de uso de analytics na organização podem ser 
tratados facilmente em uma plataforma unificada e governanda?

☐ Existem repositórios governados de medições, dimensões 
e conteúdo de analytics?

☐ Existem fontes de dados governadas para uso em analytics?

☐ Existem espaços de trabalho governados para equipes e funções 
de negócios?

☐ Há um modelo de segurança flexível?

☐ A segurança/redução de dados se estende até o nível de linha e coluna?

☐ Existe auditoria/análise de uso para apps, conteúdo, dados 
e objetos de analytics?

☐ A plataforma pode se integrar a ferramentas de segurança 
e gerenciamento de terceiros?

☐ Existe uma integração/controle de versão do app?

Escalabilidade

☐ A solução escala para vários sites, incluindo SaaS e locais 
administrados privadamente (nuvem privada e on-premise)?

☐ A solução escala para um grande número de usuários simultâneos?

☐ A solução escala para grandes volumes de dados?

☐ A solução escala entre localizações geográficas?

☐ O motor de análise pode escalar e ainda oferecer cálculos 
dinâmicos sem prejudicar o desempenho ou a flexibilidade?
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Considerações adicionais

Soluções

☐ O fornecedor oferece experiência no setor 
e soluções para casos de uso específicos?

☐ Existem soluções/ofertas definidas para 
áreas funcionais dos negócios (vendas, 
financeiro, TI, etc.)?

☐ A solução oferece modelos de apps e apps 
para iniciantes?

☐ O fornecedor tem especialistas no setor 
e nas funções com profunda experiência?

Serviços, treinamento, capacitação 
e suporte

☐ O fornecedor tem um bom histórico na 
solução de problemas de suporte técnico?

☐ O fornecedor oferece serviços de 
consultoria que abrangem especificações, 
desenvolvimento e implementação?

☐ Os serviços de suporte são rápidos e proativos, 
garantindo qualidade e confiabilidade?

☐ Existe uma ampla gama de treinamento 
e capacitação disponível, tanto sob demanda 
quanto presencial?

☐ O fornecedor oferece treinamento em 
alfabetização de dados?

☐ O fornecedor oferece suporte ao parceiro 
e ao ecossistema?

Comunidade ampla de usuários 
e ecossistema

☐ Existe uma comunidade ativa de usuários 
para compartilhar conhecimentos?

☐ Existe um ecossistema robusto de parceiros 
com competências específicas do setor e de 
casos de uso?

☐ Existem marketplaces online para soluções 
e ofertas de parceiros?

☐ Existem comunidades de código aberto para 
os desenvolvedores acelerarem a inovação 
e compartilharem ideias?
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Considerações adicionais

Reputação

☐ Como o fornecedor é visto pelos principais 
analistas do setor?

☐ O fornecedor tem uma ampla base de clientes 
satisfeitos e fiéis?

☐ O fornecedor é conhecido por seu compromisso 
com o sucesso dos clientes, incluindo um 
envolvimento contínuo com eles?

☐ O fornecedor oferece um roadmap claro para 
recursos e inovações planejados?

Preços e pacotes

☐ Os preços e pacotes são simples e fáceis 
de entender?

☐ Há opções de precificação com base em 
subscrição e licença perpétua?

☐ Há preços diferenciados para determinados 
tipos de clientes, como OEM?

Adoção e usabilidade

☐ A experiência do usuário é simples 
e intuitiva nas áreas de produtos?

☐ A experiência do usuário é consistente 
nas áreas de produtos?

☐ Quão bem a interface do usuário revela 
progressivamente a complexidade de 
acordo com a necessidade e o desejo 
dos usuários?

☐ A solução alcança o equilíbrio correto 
entre ser self-service, oferecer uma gama 
completa de recursos e também permitir 
administração e supervisão de TI?
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É hora de fazer a escolha 
certa para seus dados.
Uma plataforma moderna de analytics capacita sua equipe com os 
insights necessários para agirem aqui e agora. Colocando o poder 
da inteligência contínua, em tempo real, nas mãos de mais pessoas, 
você permite que tomem melhores decisões e acelera o valor em 
seus negócios. Esperamos que este guia ajude você a selecionar 
a plataforma ideal para sua empresa.

Recursos adicionais

Quadrante Mágico do Gartner para plataformas 
de analytics e Business Intelligence

O que faz a Qlik diferente

Produtos da Qlik

Visão geral do Qlik Sense
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Faça uma avaliação 
gratuita Saiba mais

Por que escolher o Qlik?
O Qlik® é a única solução completa de analytics no mercado que ajuda 
você a liberar, encontrar, entender e confiar em seu dados para poder 
agir de acordo com eles em tempo real. Com nossa plataforma de 
análise de dados self-service e baseada em IA, você pode:

✓ Disponibilizar dados úteis para cada decisão de negócios

✓ Oferecer a todos, de qualquer nível de habilidade,
o poder de explorar dados com nosso Motor associativo

✓ Realizar ações de acordo com seus dados com uma
agilidade que equilibra os riscos e as recompensas

Com o Qlik, você pode capacitar os usuários de dados a seguir 
sua curiosidade, explorar livremente os dados e fazer descobertas 
transformadoras. 

Para iniciar sua avaliação gratuita do Qlik Sense, ou para 
saber mais, clique abaixo.

https://www.qlik.com/pt-br/trial/qlik-sense-business?sourceID1=DA_ContentOffers_QSFreeTrial
https://www.qlik.com/pt-br/products/qlik-sense
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