
Quando big data não pode esperar pelos cientistas de dados 
Kevin Fogarty 
 
Alteryx e outros fornecedores estão trazendo ferramentas que almejam tornar big data 
acessível para equipes de negócios e outros profissionais não especializados. 
 
O problema com big data – a razão pela qual ainda não foi adotado em larga escala em mais 
empresas – não é apenas o orçamento inexistente, a falta de habilidade para lidar de forma 
apropriada ou a falta de casos de negócio demonstráveis, de acordo com a fornecedora de 
soluções de BI, Alteryx. 
  
O grande problema, que segura o progresso em todas as frentes, mas especialmente no 
desenvolvimento de casos de sucesso, é que as ferramentas para análise e gerenciamento de 
projetos de big data são raras, complicadas e exigem alta especialização – assim como são de 
alto nível as exigências presentes na descrição de cargos para cientistas de dados. 
  
Empresas como a Alteryx dizem que seus produtos humanizam dados e os tornam simples o 
bastante para que profissionais não especializados possam usar. O produto Strategic Analytics, 
da Alteryx, inclui limpeza de dados e ferramentas de gerenciamento projetadas para oferecer 
habilidade de extração de informações para que profissionais não especializados trabalhem 
diretamente, em vez de esperar que os cientistas tenham tempo para isso. 
  
Mas existem bons motivos para tornar o acesso complexo mais acessível para analistas que 
trabalham em unidades de negócio e não na área de TI, de acordo com Shalini Das, diretora 
de pesquisa do CIO Executive Board, sediado em Washington (EUA). “De acordo com a 
pesquisa que realizamos sobre big data durante os últimos dois anos, cerca de 82% dos 
funcionários de uma empresa comum são profissionais que precisam de habilidades analíticas 
e acesso a informações para fazer seu trabalho”, disse Das. “Dizer que precisamos restringir o 
acesso a big data ou novas análises a um grupo de especialistas cria uma obstrução em que a 
maioria dos profissionais de conhecimento precisa esperar que os especialistas, com suas 
ferramentas especializadas, façam o trabalho.” O ponto principal do big data é tornar possível 
que os profissionais de negócio encontrem respostas onde antes encontravam apenas dados. 
Isso não pode acontecer se as ferramentas disponíveis para lidar com análise de big data 
sejam complexas a ponto de só serem utilizadas por cientistas de dados, disse ela. 
  
Cientistas de dados são absolutamente necessários em grandes empresas que enfrentam 
enxurradas de dados brutos, disse Mike Boyarski, diretor de marketing de produto da 
Jaspersoft, fornecedora de software para business intelligence/big data, que publicou, 
recentemente, um estudo sobre o assunto. 
  
Divisão, limpeza, deduplicação e preparação de texto bruto a ser analisado como se consistisse 
de números encaixados em células em uma tabela de banco de dados relacional não é trabalho 
para os fracos ou para os de conhecimento superficial, disse Boyarski. Transformar big data 
em formas decentes exige um profissional muito bom em estatísticas, com profundo 
conhecimento sobre os negócios e sobre o que as unidades de negócio realmente precisam 
saber. Sem essa compreensão, qualquer um que escolher fontes de um conjunto de big data 
em desenvolvimento e decidir usa-las, tenderá a inclinar o projeto para a necessidade de um 
cientista de dados, não para os usuários finais que precisam das respostas, disse Boyarski. 
  
A maioria das empresas tem acesso a enormes quantidades de dados, mas arriscam criar 
sistemas que coletam e descartam lixo se não filtrarem, gerenciarem e processarem dados 
estruturados e desestruturados para trabalhar, de forma eficiente, com as análises existentes, 
de acordo com um relatório publicado pela Ventana Research. Segundo a pesquisa realizada 
pela Jaspersoft, com os 600 membros de sua comunidade de análise de big data e código 
aberto, Hadoop, as análises capazes de entregar informações sólidas sobre as experiências e 
posturas dos consumidores são a principal exigência dos projetos de big data. 
  
Análises de experiência de consumidor são, simplesmente, mais uma ferramenta para oferecer 
insight aos planejadores corporativos sobre exigências e posturas de seus consumidores – A ut
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exatamente o tipo de ferramenta que poderia aumentar e talvez substituir planilhas como 
principal ferramenta para os planejadores corporativos, disse Das. As outras cinco exigências 
caem na mesma categoria: análise de segmentos e grupos de consumidores, otimização de 
campanhas de marketing, análises de riscos financeiros e análises de marketing de 
competitividade. 60% dos entrevistados utilizam bancos de dados relacionais como principal 
local de armazenamento de big data, o que tornam as complexas análises mais difíceis do que 
com ferramentas especializadas, disse Boyarski. Mesmo entre os membros da comunidade da 
Jaspersoft, que utilizam Hadoop como principal sistema de arquivamento de big data, apenas 
18% usam Hadoop ou MangoBD como local de armazenamento, de acordo com a pesquisa. 
  
Entre os entrevistados pela pesquisa, apenas 6% têm títulos de unidade de negócio. Os outros 
são desenvolvedores de aplicativos e relatórios ou administradores de sistemas de BI. Essa 
mistura mostra o quão pouco as unidades de negócio estão envolvidas em projetos de big 
data, mesmo que as revelações sejam, supostamente, feitas para eles, disse Das. 
  
“Aproximadamente, 85% dos dados em ambientes corporativos não podem ser analisados com 
as ferramentas mais comuns disponibilizadas para os profissionais desses negócios”, disse 
Das. “Então, as pessoas trabalham com a necessidade de tomar decisões usando 15% das 
informações disponíveis; porém, as ferramentas disponíveis e a compreensão sobre o que 
fazer com elas estão, de certa forma, ausentes.” 
  
Entre as três tecnologias mais complexas que estão na moda, para as quais a empresa de 
capital de risco Ascent Partners já criou uma métrica baseada em discussões públicas sobre 
novas tecnologias, big data foi a mais mencionada em abril, maio, junho e julho. Isso significa 
que existe muito mais interesse em big data que em BYOD ou segurança na nuvem, as outras 
duas áreas medidas pela Ascent, disse Matt Fates, blogger da companhia. A maioria das 
discussões, escreveu Fates, foram sobre a escalabilidade de big data, e com dividir e analisar 
conjuntos de dados cada vez maiores com mais velocidade. A aquisição da ex-rede social líder 
de mercado Digg, pela Betaworks, em julho, aconteceu, em parte, porque a Digg não 
conseguiu controlar o banco de dados MySQL, em que os dados inseridos pelos usuários eram 
armazenados, ele escreveu. 
  
Essa falha diminuiu o ritmo de todo o serviço, o que afastou usuários que queriam recomendar 
sites aos amigos ou encontrar páginas recomendadas, levando a uma queda no valor estimado 
da empresa, de US$ 160 milhões para US$ 500 mil, no momento em que foi adquirida pela 
Betaworks, que disse que irá unir a Digg com a News.me para produzir um site de descoberta 
e compartilhamento de notícias, de acordo com The Washington Post. 
  
As ferramentas da Alteryx são projetadas pra permitir que um analista de negócios faça uma 
pergunta e então seja guiado pelo processo de identificação de possíveis fontes de dados 
relevantes, juntando os dados em um único local de armazenamento, limpando e aumentando 
os resultados com metadata para adicionar contexto e passando os resultados para módulos 
de análise e carga de trabalho. 
  
Esse tipo de funcionalidade é raro e sua disponibilidade será um elemento essencial para o 
sucesso ou fracasso de projetos de big data ou, pelo menos, para a habilidade do projeto de 
realizar o trabalho que os analistas de negócios querem que realizem, disse Das. 
  
“A questão, no momento, é o nível de maturidade do mercado para essas ferramentas. Ainda 
estamos no segmento de early-adopters da curva de adoção, por isso não surpreende que 
essas ferramentas não estejam amplamente disponíveis no mercado para facilitar e encorajar 
a adoção por grandes números de usuários”, disse ela. “Deve haver uma variação de 
ferramentas com níveis de funcionalidade básica, intermediária ou avançada… Estamos 
olhando para diversas opções, mas, para a maioria, mesmo o básico ainda não está em vigor.” 
 
Fonte: Information Week Brasil [Portal]. Disponível em: 
<http://informationweek.itweb.com.br/10272/quando-big-data-nao-pode-esperar-
pelos-cientistas-de-dados/>. Acesso em: 11 set. 2012. 
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