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Analytics: a nova 

competência essencial no 
mundo dos negócios 

Fabiano Castello

Analytics é a capacidade de extrair insights a partir de dados, 
que são cada vez mais abundantes e mais disponíveis. A 
novidade é que esta competência deixou de ser exclusiva 

dos profissionais de TI (Tecnologia da Informação). 
Agora é cada vez mais requerida por todo profissional, 

independentemente do nível de senioridade e de área de 
atuação e indústria. Quem possui esta competência hoje 
tem um grande diferencial de carreira, e sai na frente no 

mundo corporativo. Este capítulo introduz o caminho para 
desenvolver esta competência
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Analytics como um diferencial vencedor

Há algumas semanas eu estava procurando um arquivo nos 
meus alfarrábios e acabei achando uma apresentação que eu 
havia feito há muito tempo, com dicas para trainees da Arthur 
Andersen. Eu ministrava esta apresentação sempre no encer-

ramento do primeiro mês de treinamento deles e uma dessas dicas falava 
sobre a necessidade de cada um descobrir o seu “nicho”, que eu definia para 
eles como “aquilo que você sabe que ninguém mais sabe”, ou ainda “aquilo 
que vai fazer alguém decidir por desligar o outro e não você”.

Para ter sucesso no mundo corporativo você tem que ser proativo, fazer re-
lacionamentos, estar atualizado, etc, etc, etc. Todo mundo sabe o que tem que 
fazer. Mas o problema é que isto faz com que todo mundo seja mais ou menos 
igual. Quando eu defendia que cada um deveria descobrir seu “nicho”, era no 
sentido de que você tem que ser bom em tudo, mas em alguma coisa você tem 
que ser muito melhor que todo mundo. Valia há vinte anos e vale hoje.

O “nicho” pode ser uma competência profissional. Competência 
vem do latim competere e é a aptidão para cumprir alguma tarefa ou fun-
ção. O “nicho” é a aptidão que só você tem, ou que pouca gente tem.

Já foram “nichos” falar inglês, saber operar um computador e até mesmo ter 
tido uma experiência no exterior. No mundo do recrutamento atual, todas es-
tas coisas, um dia diferenciais, são básicas. Nenhum headhunter se encanta com 
nada disso. Este é o problema do “nicho”: ele tem validade. Fica velho. Fica básico.

Um dos “nichos” atuais mais promissores é a capacidade de saber ob-
ter e manipular dados para ter insights (capacidade de compreender algo 
de forma intuitiva) e usá-los como vantagem competitiva. De uma forma 
geral, o mercado chama esta competência de Analytics e quem a possui 
tem um grande diferencial. Mas apenas por alguns anos: este é mais um 
exemplo de uma competência que será básica no futuro.

Existem dois caminhos possíveis para quem quiser se dedicar ao de-
senvolvimento desta nova competência. O primeiro caminho é tornar-se 
um cientista de dados, um especialista no assunto. É uma carreira bastante 
interessante e, segundo Tom Davenport, guru de TI desde sempre, é a “car-
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reira mais sexy do século XXI”1. Sobre ser cientista de dados existem muitos 
livros e cursos, tanto no Brasil quanto no exterior.

O segundo caminho possível, nosso foco aqui, é usar Analytics como uma 
competência adicional a todas as demais que você já tem. Isto significa que con-
tinuará sendo um profissional de finanças, de RH, de suprimentos ou da área 
comercial, mas com uma diferença: saberá usar o Analytics como um plus no seu 
trabalho e na sua carreira. É uma competência válida para executivos experientes, 
analistas e para quem está começando a carreira. Para quem trabalha em mega-
corporações e para quem opera pequenas e médias empresas.

Há cerca de dez anos, quando começamos a ouvir falar em big data e algo-
ritmos de predição, o assunto estava restrito basicamente às áreas de TI e fazia 
sentido: como ninguém ainda entendia muito o que era, na dúvida devia ser TI, 
já que se tratavam de dados e estes ficam armazenados em computadores.

De lá para cá os computadores ficaram cada vez mais potentes e 
mais baratos, bem como mais dados estão disponíveis e existe memória 
barata para armazená-los. Some-se a isso programas para visualização 
de dados facílimos de usar e muito acessíveis, que foram desenvolvidos 
para usuários finais e não para programadores, e que permitem desde 
interagir com os dados de forma gráfica até algumas funcionalidades 
mais avançadas, como clusterização2 e técnicas de predição.

Qualquer lista de como será o profissional do futuro inclui esta competên-
cia. O meu grande argumento é que será vencedor quem souber usá-la agora!

Como desenvolver esta competência
Para se usar Analytics como uma competência adicional é preciso desen-

volvimento em quatro pilares, explicados resumidamente a seguir.

1. Saber os conceitos básicos de Analytics e como aplicá-los
Basicamente, significa saber o suficiente para entender o potencial de Analytics 

e, com isto, saber quando, onde e porque deve ser utilizado. É participar ativamente 
de uma reunião e fazer as perguntas corretas, demonstrando ser um profissional 
que está atualizado sobre o que é moderno e sobre as tendências de mercado.

É importante conhecer as principais plataformas e ferramentas disponí-
veis, bem como as principais metodologias. Do ponto de vista prático, você 
não precisa saber como desenhar e testar um modelo que utilize um algoritmo, 
1 Davenport, Thomas H., Patil, D.J.  Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century,  Harvard Busi-
ness Review, outubro de 2012.

2 Clusterização é uma forma de classificação não-supervisionada de dados, que cria agrupamentos ou 
“clusters”. É uma etapa importante no processos de análise de dados (JAIN et al., 1999).
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por exemplo, de arvore de decisão, mas precisa saber que existe e para que ser-
ve, de forma que você saiba quando resolver um problema de negócio com ele.

Vamos pegar um exemplo prático. Você está numa reunião do seu depar-
tamento e o problema apontado pelo diretor é que estão perdendo muitos 
clientes e isso terá um impacto grande no resultado do ano. Você, que além 
de profissional exemplar na sua área também tem a competência em Analytics, 
em vez de aguardar alguma sugestão do time, proporá uma solução em que, 
usando os dados históricos dos clientes perdidos, vai prever aqueles que sairão 
em breve. Periodicamente este modelo vai ser executado e produzir uma lista 
de clientes ativos com maior probabilidade de deixar de sê-los (ou seja, poten-
ciais ex-clientes), e um time especialista em retenção entrará em contato com 
eles e oferecerá algum benefício que os surpreenda. Feito corretamente, não 
há como este não ser um projeto com resultado e a taxa de perda de clientes 
irá diminuir! Este é um case clássico de Analytics, usando modelos preditivos, 
bastante aplicado em empresas de telecomunicação.

Note que seu papel não é a construção do modelo. Isso será feito por cien-
tistas de dados. Você precisa apenas conhecer o potencial de Analytics, de forma 
que, aparecendo um problema a ser resolvido, tenha condição de propor uma 
solução, ou pelo menos mais uma saída para solucioná-lo.

2. Contratar cientistas de dados
Digamos que no exemplo anterior seu chefe adorou sua ideia e pe-

diu para você tocar a iniciativa. Pode não ser desta vez, mas em algum 
momento você terá que contratar um cientista de dados. Não será fácil, 
porque são raros ainda hoje, mas, por outro lado, é a profissão que mais 
cresce nesta década, e tudo indica que vai continuar na próxima.

É um profissional multidisciplinar. Primeiro, o cientista de dados co-
nhece TI o suficiente para obter, manipular, limpar e transformar dados 
para serem usados na construção do modelo, bem como para prover in-
fraestrutura para executar os produtos de dados que serão gerados (por 
exemplo, o modelo do seu projeto que gera uma lista de clientes e suas 
probabilidades de deixarem de ser é um produto de dados).

Segundo, o cientista de dados também conhece matemática, mais es-
pecificamente estatística, absolutamente necessário para prover base teórica 
para a modelagem: qual modelo a ser utilizado (por exemplo, SVM, árvore 
de decisão ou regressão linear múltipla), com base em parâmetros como va-
riáveis mais significativas, tempo de processamento e precisão do resultado.
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Terceiro, o cientista de dados conhece negócios, e este é um aspecto 
fundamental a ser considerado, porque é preciso sensibilidade para inter-
pretar os resultados que saem dos modelos.

Gosto de citar um exemplo de um projeto de Analytics que participei, na área 
de recursos humanos, cujo objetivo era reduzir o turnover de colaboradores. Uma 
das frentes de trabalho era produzir um modelo que, com base nos atributos dos 
colaboradores com mais tempo de casa, produzisse um ranking dos candidatos a 
uma determinada vaga, de forma a admitir aqueles que tivessem maior chance de 
serem contratados e de permanecerem mais tempo na organização. Se fôssemos 
utilizar o resultado “seco” do modelo, os sindicalizados seriam privilegiados com 
uma alta pontuação no ranking para serem admitidos porque, em geral, têm um 
tempo de casa maior que os não sindicalizados, inclusive porque gozam, por lei, 
de estabilidade. Esta informação, no entanto, não está necessariamente disponí-
vel no momento da contratação, bem como na maioria dos casos a sindicalização 
ocorre após o profissional já estar contratado. Sem um conhecimento de negó-
cios ou, nesse caso, mais especificamente da área de recursos humanos e de suas 
peculiaridades, o modelo não cumpriria seu objetivo, ainda que do ponto de vista 
estatístico estivesse correto.

Pelo fato de ciência de dados ser uma profissão relativamente nova, o mais 
comum é encontrar cientistas jovens, que tem formação em tecnologia e tam-
bém em matemática, mas não tem vivência em negócios, porque esta habilidade 
vem apenas com o tempo. Desta forma, ser competente em Analytics envolve 
não apenas conhecer o perfil de um cientista de dados, mas também saber 
quando alguma das competências não está presente, e como preencher este gap.

Um cientista de dados que desenvolve estruturas de fluxos de dados e 
algoritmos, sem um conhecimento sólido dos fundamentos da indústria que 
atua e dos objetivos do negócio ao qual pertence, jamais vai conseguir alavan-
car suas habilidades técnicas para fazer diferença no longo prazo. O problema 
é que “fazer a diferença” é a essência do trabalho de um cientista de dados. 

3. Gerenciar projetos de Analytics
Dentro da perspectiva anterior de que você deu a ideia e ficou respon-

sável pela iniciativa, pode acontecer de você ter que estruturar um projeto e 
contratar uma consultoria especializada para auxiliá-lo.

Mesmo que você não seja certificado em gestão de projetos (PMP, por 
exemplo), é suposto que hoje todos têm os conceitos básicos: gerenciamen-
to de tempo, escopo, custo e qualidade. Projetos de Analytics, que ainda são 
mais conhecidos no mercado como projetos de big data, são parecidos com 
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os de implantação de sistemas de TI, mas têm aspectos bastante específicos 
e muito mais chance de não dar certo. Possuir competência em gerencia-
mento com Analytics significa conhecer quais são estes aspectos e, principal-
mente, como lidar com eles.

É impossível explorar todos estes aspectos aqui, mas é importante fa-
lar de um deles: muitos projetos de Analytics falham porque não começam 
com um a definição clara de qual pergunta deve ser respondida. É preciso 
ser assertivo! Um trabalho que começar tentando responder “Como me-
lhorar a satisfação do cliente?”está fadado ao fracasso, enquanto outra ques-
tão, “Quais os principais atributos dos clientes que nos deixam?”, tem mais 
chances de sucesso, já que fica mais fácil, durante o projeto, definir o con-
junto necessário de dados para responder a questão, bem como os planos de 
ação para resolver o problema tendem a ser mais assertivos.

4. Utilizar “self-service” DataViz
O nome é complicado, mas o conceito é simples. Sabe aqueles gráficos es-

táticos do Excel? Pois bem, esqueça-os. Agora você precisa mudar de patamar. 
O nome do jogo é interação e storytelling, cada vez mais conhecido como Data-
Viz, abreviação de data vizualization, ou visualização de dados.

DataViz é uma forma excelente de ter insights, porque a possibilidade de 
enxergar graficamente uma massa de dados, e poder interagir com ela e seg-
mentá-la, permite mais facilmente ver tanto agrupamentos (os chamados 
“clusters”) como também pontos mais distantes do corpo de dados principais 
(os chamados “outliers”, ou, mais popularmente, “pontos fora da curva”).  

Nos últimos anos nasceram e estão se popularizando os programas 
de análises gráficas de dados. Não que já não existissem, mas o que mu-
dou é que estão sendo desenvolvidos para o usuário final. Alguém que, 
como você, certo dia aprendeu a usar Excel. 

Um bom exemplo deste movimento é a empresa sueca Qlik. Conheci 
um produto deles, QlikView, há cerca de 10 anos. Passou a fazer parte do 
meu dia a dia. Mas, apesar de ser fácil de usar, ainda era um produto que 
precisava um pouco de noção de programação. Em 2014 a mesma em-
presa lançou outro produto, QlikSense. Levei algum tempo para perceber 
porque achava-o tão diferente: ele é feito para o usuário final, e muito 
mais simples de operar. Se eu perco alguma liberdade, como usuário 
avançado, o usuário final ganha um software que consegue compreen-
der e começar a usar desde o primeiro dia, com excelentes resultados.
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A vantagem do QlikSense, em relação a outros similares, é que a versão 
desktop você pode utilizar gratuitamente, mesmo que para uso comercial, por 
tempo indeterminado. Além disso, tem versão em português, vários tutoriais 
e uma ampla comunidade de usuários para interagir e solucionar problemas.

Existem opções cloud, como por exemplo o Watson Analytics. É im-
portante, nesses casos, ter certeza que você tem permissão para enviar 
dados para a nuvem, o que significa, antes de mais nada, que você está 
retirando-os do sacro ambiente de TI da sua organização. Cuidado! Tem 
lugares que isto dá demissão por justa causa!

Conclusão
Hoje em dia tudo à nossa volta coleta dados. Empresas que têm 

Analytics no seu DNA, como por exemplo Google e Amazon, crescem 
a passos largos muito em função da vantagem competitiva que conse-
guiram desenvolver. Parte significativa do faturamento da Amazon vem 
de compras recomendadas, ou seja, algoritmos mostrando aos clientes 
aquilo que nem eles sabiam querer comprar.

Analytics é o futuro e, neste momento, um diferencial relevante na vida 
de qualquer profissional, de qualquer área e de qualquer empresa.

 


