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Áreas de interesse 

Ferramentas de Mineração de Dados 

Ferramentas e aplicações de BI 

Tecnologias NoSQL e Analytics 

Yosemite 
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O Gartner 

Pesquisas 

Ferramentas 

Roteiro 



Pesquisas 

Redes de contatos 

Consultoria 

Conferências 

600 
analysts 

Clients in 90 
countries 

10,000  
client  

organizations 

319.000 
client 

interactions 

Vertical 
coverage in 

nine industries 

5,500 
benchmarks 

10,000 media 
inquiries 

World's largest  
community  

of CIOs 

70 
conferences 

70% of 
Fortune 1000 

75% of 
Global 500 

550 
consultants 

1800 
engagements 

Gartner em números 

Ref: 2014 



MarketScopes 

Vendor Ratings 

Magic Quadrants 

Hype Cycles 

 Facilitar o entendimento sobre produtos e 
tecnologias 

 Análise qualitativa e quantitativa 

 Testes e benchmarks 

 Aperfeiçoamento contínuo 

Métodos de pesquisa 



• Lançamento da Tecnologia: Surgimento de 
tecnologias, startups, necessidades de 
customização, inceptions 

• Pico de Expectativas: Quando a mídia 
começa a publicar sobre o assunto, cases e 
levantamento de vantagens e desvantagens. 

• Desilusão: Surgem os problemas com 
fornecedores e as expectativas não são 
atendidas 

• Rampa de Consolidação: Criação e 
consolidação de metodologias e boas 
práticas dado a compreensão da tecnologia 

• Platô de Produtividade: aumento 
substancial da adoção pela tecnologia. 
Tecnologia já “se paga”. 

 

Hype Cycle 
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• Líderes: Empresas tecnologicamente mais avançadas. Ou seja, 
aquelas que ditam as regras dentro do seu segmento dado a sua 
maturidade 
 

• Desafiadores: Estão logo atrás dos líderes com capacidade de 
execução plena mas ainda buscando seu mercado 
 

• Visionários: Aqui foco é pesquisa e desenvolvimento 
 

• Concorrentes de Nicho: São aquelas empresas com um foco bem 
especifico, seja no tangente a aplicação, seja na classe de cliente que 
deseja conquistar 
 

Os quadrantes 

Critérios de Avaliação 

• Facilidade de uso 
• Analises decentralizadas e Self-Service BI 
• Habilidades de Data Discovery 
• Portais Colaborativos 
• Plataforma de administração 
• Gestão de metadados 
• Conectividade 
• Embedded BI 
• Cloud BI 
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Tarefa Qlikview Pontos Tableau Pontos Observação 

Armazenamento para cargas otimizadas QVD 5 TBE, TBEX 5 

Padrões de codificação Qlikview Script 5 Sintaxe cfe BD 5 

Interface gráfica e complexidade de dev Lógica é escrita nos 
objetos gráficos ou 
armazenados em 
variáveis 

4 Arraste e solte os dados 
no objeto gráfico e será 
exibida a expressão. 
Seleção de expressões é 
visual 

5 

Conexões Bancos NoSQL, JSON, 
e outros, necessita 
adquirir conectores 

4 Conectores a NoSQL, 
Hadoop, JSON são 
nativos 

5 

Modelo de dados Há um complexidade 
no modelo 
dimensional 

4 Semelhante ao modelo 
relacional (facilita o 
entendimento) 

5 

Geo-referenciamento Necessita de script e 
uma extensão para 
plotar o gráfico 

3 Extensão é embutida no 
tableau. Se tiver o CEP 
por exemplo, já entende 
que é geo e é preciso 
somnte arrastar para 
dentro do grafico 

5 

Self-Service Qlik Sense facilita a 
vida mas ainda é 
menos intuitivo 

5 Muito intuitivo , robusto 
e seguro. Requer pouca 
codificação 

5 

Score de 1 a 5 onde 1 – Fraco e 5 - Excelente 
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Tarefa Qlikview Pontos Tableau Pontos Observação 

Custos USD 25.000~ 3 USD 15.000~ 5 10 usuários 

33 40 

• Consolida dados de várias fontes em um único aplicativo 
• Colaboração em tempo real para tomada de decisão 
• Visualizações de dados com gráficos state-of-the-art 
• Aplicativos interativos, painéis e análises 
• Desenvolvimento Mobile 
• Criar e gerenciar definições e transformações de dados 
• Business/Data Discovery 

• A arquitetura de dados flexível 
• Consolida dados de várias fontes em um único aplicativo 
• Colaboração em tempo real para tomada de decisão 
• Escalável para hardware e memória 
• Publicar dashboards através Tableau Desktop e compartilhar 
 interna ou externamente através Tableau Server  
 ou Tableau on-line 
• Dashboards otimizados para Mobile 
• Business/Data Discovery 
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• Versões 

• Community (Open Source) 

• Enterprise 

• Comunidade ativa 

• Cubos OLAP 

• Dashboard 

• Reports 

• ETL/Data Integration 

• Marketplace 



Perguntas 


