
BigData e Analytics 
com NoSQL 

Você está preparado?

Utilizando MongoDB 
Atlas Data Lake e 
MongoDB Charts



{
“nome”: “Leandro Domingues”,
“tecnologias”: [

{
“nome”: “MongoDB”,
“titulo”: [ “Ambassador”, “Evangelist”]

}
],
“titulos”: [

“Microsoft Data Platform MVP”,
“MongoDB Certified Trainer”,
“MongoDB Certified Developer”,
“Senior Software Consultant”,
“Community Manager”,
“Speaker”,
“Founder at Cluster Consultoria”, ],

“contatos”: [
{“linkedin”: https://www.linkedin.com/in/leandro-domingues/”}
{“twitter”: “@delbussoweb”}
{“e-mail”: leandro@clusterconsultoria.com}

]
}

Quem sou eu…



Contatos

https://www.linkedin.com/in/leandro-domingues/

https://www.instagram.com/leandrodomingues/

@delbussoweb



FRIENDS DON’T LET REAL FRIENDS
USE RELATIONAL DATABASES{ }



NoSQL

Atualmente mais de 225
nosql-database.org





db-engines.com



Document Store







MongoDB Atlas
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MongoDB Atlas



MongoDB Atlas Data Lake



MongoDB Atlas Data Lake

Trabalhar de forma “nativa” com dados complexos
Entender o valor de data lakes mais rapidamente

Eliminar a sobrecarga operacional
Controle de custos



MongoDB Atlas Data Lake

Múltiplos Formatos

Analise dados armazenados em
JSON, BSON, CSV, TSV, Avro e 
Parquet diretamente sem a 

complexidade, custo e lag do 
processo de ingestão e 

transformação dos dados

Fluidez

MongoDB Query Language é
uma maneira natural para quem
já utiliza MongoDB e também é

fácil para lidar com dados 
enriquecidos. O Aggregation 

Framework é poderoso, modular 
e “fácil de entender”

Serverless

Sem necessidade de 
infraestrutura para provisionar

ou gerenciar – apenas dê acesso
ao seu bucket no S3 com alguns

cliques e comece a executar suas
queries rapidamente

On Demand

Pague apenas pelas queries 
executadas quando você estiver

trabalhando com os dados

Integrado com o Atlas

Totalmente integrado com o 
MongoDB Atlas para 

provisionamento, acesso, 
billing e suporte



MongoDB Atlas Data Lake



MongoDB Charts



MongoDB Charts

Uma ferramenta para criar visualizações para o 
MongoDB.

Conecte qualquer instância como um data source, 
crie “tabelas” e gráficos, “embede” em aplicações ou

crie dashboards compartilhados e colaborativos



MongoDB Charts – Dê sentido a dados complexos

O MongoDB Charts suporta
nativamente a riqueza do 
modelo de documentos, 

incluindo dados aninhados
e hierárquicos.

Nunca mais coloque
subdocumentos e arrays 
em estruturas tabulares!!!



MongoDB Charts

Analise

Insights rápidos, explorando
visualmente seus dados

Colabore

Compartilhe ou incorpore
dashboards para criar uma

cultura de dados com usuários
engajados

Atue

Acompanhe métricas em tempo 
real e tome decisões rápidas com 

base nos dados



MongoDB Charts

Rode em qualquer lugar, conecte qualquer data source

MongoDB Charts está disponível para ambientes on premises ou totalmente integrado
com o MongoDBAtlas, permitindo cirar rapidamente visualizações sem gerenciar

qualquer software ou infraestrutura. Incluindo o workload isolation elimina o impacto
das queries analíticas na aplicação.

Conecte-se a qualquer coleção em seus clusters Atlas ou a qualquer banco de dados 
MongoDB e controle o acesso às suas fontes de dados para privacidade e colaboração



Compartilhe, colabore, engaje

Compartilhe dashboards para que outras pessoas possam
ver o que você está vendo. Permita edição para que sua

equipe possa colaborar ou dê acesso somente para 
visualização. Embede seus gráficos a qualquer aplicativo
para criar experiências ricas e atraentes para o usuário, 
economizando tempo e esforço de desenvolvimento.

MongoDB Charts



MongoDB Charts
Pago? Quase…

O Charts está disponível gratuitamente para todos os usuários do Atlas para avaliação e uso leve a moderado, cobrindo 1 GB de 
transferência de dados por mês ou cerca de 500.000 renderizações de gráficos. Para uso mais intenso, o preço do Charts é baseado

na transferência de dados além do limite da camada gratuita, independentemente do número de usuários.





Dúvidas?
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