
Qualidade de dados e ciência de dados andam lado a lado, atesta consultoria 

  

TI e Marketing sofrem de descompasso de entendimento que prejudica seriamente o trabalho 

com Big Data 

 

Apesar de alguns gurus do Big Data defenderem que a qualidade dos dados não é tão 

importante para trabalhar com o massivo volume de informações não estruturadas, a 

capacidade de integrá-los e gerenciar sua qualidade foi apontada como o principal fator ligado  

à inteligência dos dados. Os dados são de uma recente pesquisa realizada pela Forrester 

Research. 

 

“A maneira com a qual especialistas de marketing e agências falam em Big Data e Ciência de 

Dados é diferente da maneira com a qual líderes de TI falam sobre isso”, conta a analista 

Michele Goetz no blog da consultoria. Para ela, não é simplesmente um problema de 

comunicação entre a áreas, mas uma completa barreira filosófica capaz de travar o 

desenvolvimento de projetos. 

 

A começar do que ambas as partes entendem por dados. Quando a TI fala em dados, está se 

referindo a elementos físicos armazenados em sistemas. Quando o marketing fala no mesmo 

termo, contudo, está se referindo aos totais de cálculos trazidos por analytics. 

 

Por isso, dados não fazem o trabalho sozinho. A falta de dados pode ser resolvida pela análise 

do que se tem pronto. Um exemplo apresentado na feira de marketing MITX, em Boston, foi o 

entendimento do comportamento de usuários de lojas que ainda compram com dinheiro no 

caixa. Conforme escreve Michele, a solução reside em olhar dentro dos consumidores dentro 

do programa de fidelidade que compram em dinheiro e encontrar as conclusões desse 

segmento, por exemplo. 

 

Além disso, regras de dados são algoritmos. Quando as regras são aplicadas a dados, é 

possível ter maior segmentação e status do que pode ser feito para personalizar a interação 

com clientes. “Regras de dados não devem ser transformadas em regras de marketing”, atesta 

a especialista. 

 

Enquanto os profissionais de dados trabalham a influência  nos dados, as equipes de marketing 

devem ter feedback nos resultados dos algoritmos e modelos aplicados toda semana – não em 

prazo mensal. Assim, ambas as equipes precisam confiar nos resultados. 

 

Por fim, para Michele, o Hadoop não importa. “Agências e fornecedores de tecnologia de 

marketing já entenderam como empacotar analytics e big data”, justifica a especialista. Assim, 

os contratantes podem ter o big data “in a box”. 

 

A conclusão da consultoria é que cientistas de dados podem fazer muito para superar os dados 

“sujos” no caminho da análise de consumidores. A análise pode preencher lacunas por meio da 

ênfase na definição de padrões. “Cientistas de dados de marketing trabalham em torno de 

questões de qualidade, bem como endereçam-nas por meio de analytics.” 

 

Isso não diminui, contudo, o suporte da TI para o marketing. A TI ainda precisa fornecer a 

integração de dados entre os diversos canais de marketing e até mesmo fontes externas. Criar 

consistência por meio da integração e qualidade de boas práticas é crítico para garantir a 

integridade das informações. “Master data management ainda desempenha um papel forte 

para entender o cliente e a gestão interna para vendas e serviços a clientes”, finaliza. 

 

Fonte: InformationWeek [Portal]. Disponível em: 

<http://informationweek.itweb.com.br/15082/qualidade-de-dados-e-ciencia-de-

dados-andam-lado-a-lado-atesta-consultoria/>. Acesso em: 8 ago. 2013. 
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