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Introdução

A grande evolução tecnológica ocorrida nos últimos anos, e que se 

mantém constante, vem impactando diretamente diversos segmen-

seria diferente. Um dos efeitos mais perceptíveis dessa constatação 

é como o cotidiano dos indivíduos passou a estar repleto de dados 

-

soas, que antes não eram monitoradas por causa da limitação tecno-

lógica, passaram a ser fontes importantíssimas para a obtenção de 

dados e, consequentemente, de informação. Registros do cotidiano 

-

ços, fatores relacionados ao Estado, estatísticas sobre a economia, 

dados sobre o consumismo etc., “passam a nos ajudar a tomar deci-

-

pelos processos de tomada de decisão, auxiliando os funcionários e os 

As companhias são levadas atualmente a estabelecer novas ferramen-

-

sempre atender aos tomadores de decisão, bem como dispor de pro-

cessamento correto de dados para a atividade de tomar a decisão. 
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A massiva disponibilidade de dados em uma empresa tem aumenta-

pertinentes à tomada de decisão. Com a grande oferta de recursos 

em produtos de dados. Em outras palavras, uma organização pode 

reunir mais dados que anteriormente e analisá-los, para melhorar 

-

-

importantes a seus usuários no tempo correto e livres de erros. In-

 

-

cientes, para processar esses dados e fornecer de modo fácil tais in-

De fato, muitos negócios são invadidos por muitos dados, e muitas 

de análises para obter vantagem competitiva. A 

assim como outras formas de análise de dados, faz parte dessas ati-

vidades emergentes de competição envolvendo dados entre as em-

de forma competitiva no mercado. 

O campo da   é uma extensão das estatísticas que 

são capazes de lidar com uma grande quantidade de dados que são 
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-

tação, de e capacidade de trabalhar com algorit-

de dados, combinar ferramentas pode ser uma forma de agregar va-

lor à organização, auxiliando os tomadores de decisão com as infor-

-

diariamente com os processos de gerar, selecionar, representar, ar-

mazenar, recuperar, distribuir e usar a informação.

-

sejam um resultado assertivo de sua estratégia de negócios como: per-

de prejuízos. Dessa forma, a tomada de decisão para a resolução de 

-

-

e o aperfeiçoamento de modelos e algoritmos para melhores ren-

rápida dos computadores com , ainda é importante 
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-

mem e máquina tornam-se uma equipe unida e formam uma dupla 

essencial. Fica claro que os resultados satisfatórios de qualquer ne-

gócio não dependem exclusivamente da quantidade de dados que 

uma empresa tem, mas sim da forma como serão usadas as infor-

 e é 

A ciência da informação

Partindo da observação sobre a necessidade de compreensão dos 

processos nos quais a informação se encontra envolvida, e sua real 

surgiu, com isso, um novo campo do saber, que tem como missão se 

gerais que constituem sua razão de existir e sua evolução, sendo 

a CI: uma área interdisciplinar, uma vez que dialoga diretamente 

profunda com a tecnologia da informação, posto que o “imperativo 

colaborando com o surgimento da chamada 
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sociedade da informação. Portanto, para compreender o passado, o 

-

-

madoras dessa área. 

Os pilares da disciplina de CI foram construídos em meados da dé-

ocorre profunda propagação da informação no seio social, a cha-

mada , o que, por sua vez, serve como ponto 

de partida para o surgimento da CI. A grande profusão de infor-

mação mostrou-se ser, ao mesmo tempo, positiva, porquanto servia 

informação produzida. 

outro campo de estudo, como a psicologia, nem pela junção de duas 

outras áreas, como a bioquímica, mas a partir da necessidade de um 

campo de trabalho prático, chamado ou 

-

ciplina ter sido determinada em grande parte pelo surgimento de 

novas tecnologias, sua origem, todavia, se encontra na intersecção 

entre diversas outras disciplinas, na união de uma série de interesses 

Pautada na problemática acerca da recuperação da informação, 

considerando-se o contexto da explosão informacional vivenciada 
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-

-

a busca, além de quaisquer sistemas, técnicas ou máquinas empre-

gadas para o desempenho da operação”. 

-

mecanismos fundamentais para o desenvolvimento da CI. O autor 

arrazoa que, apesar de a recuperação da informação não ter sido a 

única responsável pelo avanço dessa disciplina, pode-se considerar 

sua principal motivadora. Esse processo de pensar a recuperação da 

-

tria informacional. 

abarque a amplitude da CI. Dessa forma, a CI seria uma disciplina 

preocupada com o estudo das propriedades e do comportamento 

-

está pautada pela preocupação de compreender todo o arcabouço 

informação, sua coleta, organização, armazenamento, recuperação, 

informacional. 

posto que, as pesquisas desenvolvidas nessa área foram orienta-
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das pela procura informacional do ser social, assim como pela ne-

cessidade de solucionar um problema social, o da informação. Le 

-

der uma necessidade social, acabou prosperando em função dessa 

-

nicar, os pesquisadores desse campo emergente tiveram como preo-

certa forma, a teoria que fundamenta a área. 

Todavia, em determinado momento, a CI transcende essa caracte-

rística quase exclusiva de prática de organização, tornando-se uma 

Portanto, é possível observar que a CI é forjada a partir da per-

da sociedade, assim como pela busca de aprimoramento do processo 

de recuperação da informação, em uma época em que o incentivo 

servia de catalisador para a propagação de fontes informacionais.

O profissional da informação

Com base no exposto, surge a indagação sobre a forma com que o 

com o atual cenário de extensa multiplicidade tecnológica. Além 

disso, cabe também o questionamento a respeito de quais seriam 

demanda existente dos usuários de informação, sejam indivíduos 
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Realizando um levantamento acerca de trabalhos desenvolvidos 

informacional, como os comunicadores, cientistas da computação, 

cientistas da informação e gestores da informação, uma vez que, a 

combinação dessas áreas permite a oferta de serviços de informa-

ção gerenciados, estruturados tecnologicamente, analisados e dis-

conseguirá dominar esse setor de consumo de informação que, para 

-

-

mando que a 

atividade de informação é muito vasta, envolve muitos 

-

-

-

sitos vão desde ter -

– servindo como aporte no momento da toma-

da de decisão, diante dos diversos tipos de suportes, a variedade de 

-

– característica que permite agir de forma original diante 

-
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– processo diretamente 

informação a constante busca de novas tecnologias e técnicas para 

esboça quatro conjuntos de habilidades consideradas imprescin-

, , -

e 

respeito aos produtos que possibilitam o processo de comunicação 

aquelas associadas ao desenvolvimento e à execução de atividades 

relacionadas com o tratamento de fontes de informação, nos di-

ferentes suportes, unidades e serviços de informação. Seguindo, 

administração, organização e coordenação de unidades, sistemas, 

-

-

-

-

macionais, acesso, recuperação e análise da informação, desenvol-

vimento de produtos e serviços a partir da informação, união do 
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Além disso, mediante a confecção de um de habilidades 

habilidades, sendo que as cinco primeiras são: conhecer o ambiente 

operar -

-

tração), assim como princípios voltados para a busca e análise de 

e 

-

-

mação. O grupo 

habilidades essenciais). O grupo -

mediados pelas tecnologias emergentes. Por sua vez, o grupo -

-

mação e comunicação, assim como a complementaridade de seus 

meios. Já o grupo -

grupo 

-

-

mando seu caráter interdisciplinar. 
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-

-

-

-

balho, possuir conhecimento e domínio no uso da TI. Além disso, 

como a criação de bases de dados, páginas virtuais, arquivo de tex-

parcerias e alianças e construir um ambiente tendo como base o res-

-

corrobora essa mudança vem sendo o surgimento de novas tecno-

logias de comunicação e informação. Dessa maneira, o mercado 

-
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, que, nas palavras de 

é caracterizado por volumes de dados extremamente 

ferramentas para que essa informação possa ser encon-

analisada e disponibilizada em tempo hábil.

fundamental no decorrer desse processo.

Big data

Atualmente deparamo-nos com o fenômeno de produção de da-

criados diariamente, e esse número segue dobrando a cada quarenta 

meses. Mais dados cruzam a internet a cada segundo do que o que 

foi armazenado em toda a internet há apenas vinte anos. A título de 

 de da-

 

 é mil vezes esse valor, ou 

Esse fenômeno é motivado, principalmente, pela:

drástica redução de preços para o armazenamento das in-

-
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Com esse cenário, surge também a necessidade de se pensar em so-

O termo “ ” emerge, então, como um modelo de representa-

ção das características observadas no contexto de grande profusão 

de dados. A partir da inserção dos computadores no seio social, 

meio século atrás, os dados começam a ser acumulados, permitindo 

o surgimento de algo novo. O mundo passa a não estar apenas reple-

to de informação, mas a informação começa a ser acumulada com 

mais rapidez. Dessa forma, o surge na esteira do avanço de 

-

mente, esteja migrando para as mais diversas áreas do conhecimen-

nada mais é que um conjunto 

ou seja, um volume de dados grande demais para ser guardado em ser-

vidores comuns. Além disso, ainda segundo o autor, esses dados não 

o fenômeno de grande produção de dados à luz de seu , ve-

e 

-

cente da capacidade de armazenamento dos bancos de dados –, com 

constante avanço das tecnologias de processamento –, assim como 
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Com o passar do tempo, no entanto, novos trabalhos acerca da te-

mática foram surgindo, e, consequentemente, novas propo-

, e . Segundo esses autores, a 

veracidade está relacionada com a insegurança inerente a algumas 

fontes de dados – ou seja, lidar com dados imprecisos e incertos 

pode ser outra faceta do 

-

mensão relaciona-se com a velocidade de produção de dados, po-

– os dados 

-

lação a seu volume, podendo ser gerado alto valor a partir da análise 

de grandes volumes desses dados. 

, 

que cada dimensão não é independente. A partir do momento que 

uma característica muda, existe grande probabilidade de isso se re-

. 

, 

-

-

que ele adquire em campos distintos como Computação, Economia, 
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big data

Autor Definição

Di Martino et al.  
(2010, p. 5)

“É um campo emergente onde inovadora tecnologia 
oferece alternativas para resolver os problemas 
inerentes que surgem quando se trabalha com grandes 
quantidades de dados, fornecendo novas maneiras de 
reutilizar e extrair valor a partir de informação”.

Manika et al.  
(2011, p. 1)

“Refere-se a um banco de dados cujo tamanho vai 
além da capacidade do software de banco de dados e 
ferramentas típicas para capturar, armazenar, gerenciar 
e analisar”.

Boyd e Crawford  
(2012, p. 663) 

“Um fenômeno cultural, tecnológico, acadêmico e 
que repousa sobre a interação de tecnologia, análise 
e mitologia”. 

Dumbill (2012, on-line) “São dados que excedem a capacidade de 
processamento dos sistemas de banco de dados 
convencionais”. 

Mayer-Schonberger e 
Cukier (2013, p. 4) 

“Refere-se a trabalhos em grande escala que não podem 
ser feitos em escala menor, para extrair novas ideias e 
criar novas formas de valor de maneira que alterem os 
mercados, as organizações, a relação entre cidadãos e 
governos, etc.”. 

Moura e Amorim 
(2015, p. 2) 

“Expõe uma nova geração de tecnologia e arquitetura, 
destinada a extrair valor de uma imensa variedade de 
dados permitindo alta velocidade de captura, descoberta 
e análise, transformando dados em informações valiosas”. 

Goularte, Zilber e 
Pedron (2015, p. 3) 

“Não se trata apenas de uma ferramenta, mas é, 
em verdade, uma geração de novas tecnologias e 
arquiteturas projetadas para extrair valor econômico de 
grandes volumes de dados”. 

Menezes, Freitas e 
Parpinelli (2016, p. 1) 

“Inúmeras bases de dados estão tendendo a possuir 
grande volume, alta velocidade de crescimento e grande 
variedade. Esse fenômeno é conhecido como Big Data e 
corresponde a novos desafios para tecnologias clássicas 
como Sistema de Gestão de Banco de Dados Relacional”. 

-

mentos pertinentes acerca do podem ser extraídos. Mui-

tos autores destacam como sendo o objetivo maior da análise de 
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assim, na superação da “capacidade de processamento” das tecnolo-

gias tradicionais. Isso, por sua vez, irá repercutir no desenvolvimen-

to de “uma geração de novas tecnologias e arquiteturas”, destinadas 

a otimizar o processo de “captura, descoberta e análise” desse gran-

de volume de dados. A seguir serão descritos os mais importantes 

princípios e tecnologias criadas para contribuir com o tratamento e 

análise do ambiente . 

Princípios e tecnologias em big data

Os problemas gerados para analisar a enorme quantidade de dados, 

já mencionada, podem se apresentar de várias maneiras. Em certo 

momento, as técnicas tradicionais usadas para trabalhar com dados 

não conseguem mais acompanhar o ritmo de produção desses da-

dos, disponíveis em diversos formatos. 

Todavia, cabe destacar que os problemas que o traz consigo 

não são uma percepção recente, embora isso tenha ganhado mais 

espaço para discussão nas últimas décadas. A questão da “armazena-

gem” e “compreensão” de grandes quantidades de dados já era iden-

trabalhava em um projeto de 

relacionais) – sistema projetado para analisar de maneira lógica 

com grandes conjuntos de dados, pois notaram que, com o vasto 

volume de dados, vinha também uma variedade de problemas de 

caráter lógico e linguístico, de e , práticos e teó-
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pesquisas despontam motivadas pela busca por desenvolver novas 

tecnologias para lidar com os problemas de armazenamento e pro-

cessamento desse vasto volume de dados, produzidos em grande ve-

locidade e de forma variada. 

Analytics em big data

A seguir, são apresentados alguns princípios fundamentais no am-

biente , assim como tecnologias úteis para facilitar a ação 

de análise e interpretação desses dados. Os tópicos escolhidos para 

-

Para falar sobre o uso de no ambiente é preci-

de está diretamente associada com a expressão 

-

cial passam a utilizá-la.  é um campo abrangente e multi-

dimensional que se utiliza de técnicas matemáticas, estatísticas, de 

Todavia, o BI tornou-se um termo popular nas comunidades de ne-

o conceito de foi introduzido para representar o 

componente analítico no BI. Mais recentemente, o termo “

” é usado para descrever os conjuntos de dados e técnicas 

 a  ) 

exigem avançadas e exclusivas tecnologias de armazenamento, ge-
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Dessa forma, embora o termo em BI tenha se difundido 

hoje é uma adaptação, para o ambiente , daquilo que já era 

-

renças básicas entre o tradicional, utilizado com 

, e o utilizado em grandes volumes de dados. No 

primeiro, de acordo com o autor, os dados são formatados em li-

nhas e colunas – podendo ser armazenados em bancos de dados 

 ou 

-

cesso decisório da organização. Já o em tem seus 

dados em formatos não estruturados – o que exige bancos de dados 

 a 

análise é por meio de 

produtos baseados em dados. 

só que desta vez em um contexto distinto. em , cha-

-

des volumes de dados. Esses conjuntos de dados, ao contrário do 

 tradicional, exigem novos dispositivos tecnológicos capazes 

Qualidade de dados em big data

Desde o surgimento do fenômeno da explosão informacional, a in-

formação, relacionando-se com o contexto da tomada de decisão 
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obstante, surge o debate a respeito da qualidade dessa informação 

-

encontro foi visto como um importante esforço na busca da teori-

zação sobre o assunto e do desenvolvimento de critérios e atributos 

-

A partir disso, alguns autores começam a propor pesquisas empí-

-

xergavam o conceito de qualidade de dados como sendo multidi-

mensional. Os autores então propuseram um quadro conceitual em 

que a qualidade dos dados era vista a partir de quatro aspectos: a 

acessibilidade dos dados, a facilidade de compreensão da sintaxe e 

dados para os usuários. Dando andamento aos estudos, os autores 

-

-

pretável, fácil de entender, representação concisa e representação 

Por sua vez, a maior produção, processamento e variedade de da-

) traz consigo novas abordagens 
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e procedimentos para a geração, seleção e manipulação dos dados 

-

-

dade de dados, que passa a ser tratada como qualidade de dados 

em . 

paralelo entre os aspectos utilizados na avaliação de qualidade das 

. 

-

-

representação concisa, representação consistente, facilidade de 

-

putação, segurança, atualidade e compreensibilidade. Já os aspectos 

selecionados para representar o ambiente foram: volume, 

velocidade, variedade, valor, veracidade, variabilidade e visualiza-

-

dos na representação do . No entanto, não foi possível pro-

-

bientes de 

qualidade, aplicadas nos diferentes tipos de dados, que devem ser 
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cuidadosamente consideradas quando se lida com grandes volumes 

de dados e suas análises. 

-

-

-

-

uma origem comum. 

Apoiando-se nas pesquisas realizadas sobre o tema da qualidade 

dos dados em ambientes é possível perceber a complexi-

dade existente para criar modelos de análise que sirvam para todos 

quando o foco é direcionado para o os obstáculos podem 

ser ainda maiores em virtude de suas características singulares. Por 

exemplo, em comparação com um cenário tradicional de dados, o 

ambiente traz consigo duas complexidades adicionais:  va-

-

diadas por processos e fontes geradas por máquinas) e o fato de 

partir de várias áreas, inclusive de campos de estudo que surgem 

-

cia de dados, assunto da próxima seção.



Jorge Sandes

298  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 26, n. 52, p. 275-319, dez. 2019

Ciência de dados – data science

os setores pessoais e empresariais, o desejo de se ter conhecimento 

sobre os negócios e o valor dos dados está aumentando. Portanto, a 

de uma organização, e essa ideia tem se expandido rapidamente ne-

las nos últimos anos. 

governamentais de conhecer seus clientes e aumentar a própria 

-

tencialmente abertos à coleta de dados. A disponibilidade desses 

dados tem levado a um crescente interesse em métodos para extrair 

necessidade da realização de análises a partir de dados. O autor 

de explicava que, durante muito tempo, 

-

ticular para o geral, proporcionadas pelos métodos oriundos da 

estatística clássica. Mas, a partir de determinado momento, per-

cebeu que seu interesse estava de fato na área de análise de dados 

-

cia aplicada aos negócios, em vez de ser vista apenas como um ramo 

da matemática pura. 
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do termo só tenha se tornado mais comum a partir das décadas de 

-

-

, entidades e encontros de es-

pecialistas que abordam, inicialmente, os temas de processamento 

e análise de dados e, posteriormente, 

sendo alguns exemplos: os livros 

-

-

, lançados em 

-

, 

-

tros. Assim sendo, a busca progressiva da ligação entre métodos 

estatísticos tradicionais com as tecnologias computacionais, que es-

tão em constante evolução, mostra ser algo bastante característico 

Nos dias de hoje, há diversas funcionalidades que são focadas em 

dados. A internet utilizada é formada por serviços de dados e por 

bases de dados. O papel de um cientista dos dados nunca foi mais 

-
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O  nos 

negócios para criar impactos positivos na análise de uma grande 

quantidade de dados, criando na visualização e na análise 

sem um co-

, nos últimos 

anos, tem atraído grande atenção, surgindo como um casamento en-

habilidades de um cientista de dados vão além das dessas duas áreas.

 é uma atividade interdisciplinar com foco em ex-

trair conhecimento de dados de diversas maneiras, sendo a nova 

fonte de conceitos como e análise de dados. A partir da 

a análise de dados passou a ser auxiliada por esta-

), para produzir produtos de dados ou modelos que fun-

cionam como análises descritivas, preditivas e prescritivas. 

Além disso,  

possibilita que diversos especialistas de múltiplas áreas trabalhem 

e estudem em conjunto. A principal razão de ser tão atraente para 

de dado

-

logia e pessoas. “Dados” são todos os dados utilizados, estruturados 

e “pessoas” podem incluir os cientistas de computação, estatísticos, 

cientistas de dados e analistas de negócios envolvidos com a 
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Os três pilares da data science

melhoria utilizadas nas empresas para lidar com uma ampla gama 

de problemas que podem ser solucionados com dados, e por isso 

-

tada como a “solução para todos os problemas”, o que deve ser 

 podem 

ser, entre outros: 
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engenharia de dados e 

 abrange 

uma série de princípios e técnicas que auxiliam a análise automa-

tizada de dados, com o objetivo principal de melhorar o proces-

so decisório. A tomada de decisão baseada em dados se refere à 

na intuição. 

-

-

-

-

alguns anos ou há alguns milissegundos, com um processo contí-

nuo. Portanto, seu processo pode ser em tempo real ou próximo do 

tempo real. 

-

cas computacionais capazes de escalonar os volumes e as variedades 

de dados que são gerados por meio de tecnologias baseadas em , 
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-

ção, modelagem, análise, integração e visualização de dados, permi-

tindo aos cientistas de dados entender e melhorar a veracidade do 

-

-

dicionais da sociedade, é cada vez mais perceptível o surgimento 

gradual de novas iniciativas que buscam tirar maior proveito des-

se campo. No setor governamental, por exemplo, como asseveram 

de dados que podem possibilitar a oportunidade para análise das 

atividades desenvolvidas pelo setor público, objetivando tornar o 

-

lhorem o relacionamento com o cidadão. 

Por sua vez, existem empreendimentos na iniciativa privada que 

buscam trazer um conjunto de vantagens de negócio pela análise de 

dados. Isso ocorre não apenas com os dados produzidos pelas pró-

prias entidades, mas também com dados que são comercializados 

com terceiros, visando agregar maior valor aos serviços e produtos 

a questão enfrentada por toda empresa hoje, , 

-

caz, não apenas seus próprios dados, mas todos os dados 

que estão disponíveis e são relevantes.
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Um exemplo disso é o comércio eletrônico de dados, , 

pelo qual diversas empresas compram dados de navegação de usuá-

rios da internet com o objetivo de desenvolver direciona-

do, baseado no histórico de navegação desses usuários. 

inclui os conceitos dos cinco Vs do : volume, velocidade, varie-

dade, veracidade e valor. Volume se refere à quantidade e ao volume 

a rapidez com que os dados são gerados para análise nos negócios e va-

riedade, pois existem inúmeros tipos de dados que os negócios traba-

lham. Veracidade parte do pressuposto de que a análise correta desses 

-

A -

meiramente, proporcionou a elas adquirir e analisar os dados de 

-

base nos  resultados das análises. Em terceiro lugar, o negócio pode 

apenas o uso de dados não é exatamente o que se quer dizer 

valor dos dados em si, criando mais dados como resultado. 

dados. .
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-

O cientista de dados

Como exposto anteriormente, o cenário atual é de uma vasta pro-

dução de dados, em grande parte decorrente do maior desenvol-

vimento das tecnologias de computadores, redes e sensores, bem 

como do barateamento e da rapidez do processamento e armazena-

com a International Data Corporation 1 havia cerca de 

 

, o que equivaleria ao poder de armazena-

mento de centenas de CD-ROMs distribuídos para cada ser huma-

-

dos é a mais “

-

rio e a consequente necessidade de obtenção de resultados a 

partir desses dados, gerando vantagens competitivas para as organi-

-
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haver uma crescente busca, de usuários de diversos países, por in-

” e “ ”, 

buscas essas quase sempre combinadas com termos sobre formação 

-

nais, acerca das potencialidades e oportunidades proporcionadas 

por essa nova atividade.

O ambiente do , mais evidente nas últimas duas décadas, as-

sim como o entendimento tanto corporativo – o viés empresarial –, 

-

blemas oriundos da enorme produção de dados, propiciou o surgi-

produtos e serviços a partir desses dados, designado -

. Eles analisam os dados utilizando modelos matemáticos e 

-

sobre análise de dados no LinkedIn e no Facebook. 

de dados fazem é realizar descobertas enquanto “nadam em dados”. 

Estando à vontade no mundo digital, eles conseguem estruturar 
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-

fontes de dados, conectando-as a outras fontes que estão incomple-

-

lhem em conjunto para alcançar os objetivos previamente traçados.

-

-

-

necessitam trabalhá-los computacionalmente, com seus respec-

tivos problemas, estruturas, tamanhos e complexidades, solucio-

dados” de “analista de dados”, considera-se que o papel do cientista 

de dados seja uma evolução do papel de analista de dados, pois ele 

-

-

computação, porém se encaixa melhor sob o leque dos sistemas 

Os principais papéis do cientista de dados são: extrair conhecimen-
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perguntas corretas e necessárias para alinhar seus resultados com 

Habilidades e competências 
de um cientista de dados

O mercado de trabalho para o cientista de dados, assim como para 

munido de um conjunto de habilidades tidas como fundamentais. 

-

estivesse disponível no mercado, passa a ser admitido um modelo 

mais realista quanto ao saber exigido desses indivíduos. Isso permite 

que diversos especialistas, das mais variadas áreas, unam seus conhe-

interpretar a grande quantidade de dados existentes. 

Os cientistas de dados são distinguidos em dois tipos: os verticais 

e os horizontais. Os verticais são aqueles especialistas que possuem 

da computação, estatísticos, engenheiros de etc.), cada qual, 

sendo um de sua área, podendo agregar valor a processos es-

conhecimento em cada uma das áreas, que podem contribuir com 

-

-
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nais mais almejados pelo mercado, conseguindo, muitas vezes, lidar 

individualmente com todo o processo de análise, interpretação e 

obtenção de resultados a partir dos dados. No entanto, como ob-

-

tivas de cursos na modalidade 

-

lidades buscadas. Muitas vezes, as próprias empresas contratantes 

oferecem cursos que possibilitam o aperfeiçoamento de seus cien-

Entre as habilidades buscadas em um cientista de dados, nas pala-

, um cientista, 

em negócios”. O autor apresenta um quadro, exposto a seguir, em 

o entendimento razoável de programação e arquiteturas desen-

, perpassando 

ocasião da mineração e tratamento dos dados, chegando aos fun-

damentos acerca da gestão de negócios, liderança e proatividade, 

ou seja, conceitos advindos da administração. Isso corrobora o 

-

te interdisciplinar.
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Cientista

Tomada de decisões baseada em evidências 
Improvisação 
Impaciência e inclinação à ação

Conselheiro de confiança

Grandes habilidades de comunicação e relacionamento 
Capacidade de elaborar decisões e entender os processos decisórios

Analista quantitativo

Análise estatística
Visual analytics
Aprendizado de máquina
Análise de dados não estruturados, como texto, vídeo ou imagens

Expert em negócios

Compreensão de como o negócio funciona e lucra
Boa noção de onde aplicar o analytics e o big data

e conhecimentos imprescindíveis para a atuação de um cientista de 

dados. Os autores chegaram a esse resultado realizando um levan-

-

estatística, além de alguns princípios de administração. 
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Sistemas Negócios Técnicas 

Desenvolvimento Social Software 

Análise; 
Implementação/teste; 
Gestão de dados; 
Conhecimento de 
diferentes tecnologias; 
Desenvolvimento de 
metodologias; 
Programação; 
Operação/manutenção; 
Integração; 
Documentação. 

Habilidades interpessoais; 
Comunicação; 
Automotivação. 

Linguagem de 
programação; 
Banco de dados/data 
warehouse; 
Plataformas open source; 
Domínio de diferentes 
pacotes de software; 
Visualização de dados. 

Negócios

Conhecimento específico do setor/negócio; 
Habilidade de análise macro; 
Negócios on-line/e-commerce. 

Solução de problemas Gerencial Arquitetura de redes 

Modelagem de dados; 
Análise quantitativa/
estatística; 
Pensamento analítico/
lógico; 
Criatividade/inovação; 
Capacidade para solução 
de problemas; 
Adaptabilidade/
flexibilidade; 
Capacidade estratégica. 

Administração geral; 
Organização/Liderança; 
Capacidade de 
monitoramento e controle; 
Planejamento; 
Treinamento; 
Gestão de mudança; 
Gerenciamento de 
projetos. 

Internet; 
Dispositivos de rede; 
Computação em nuvem; 
Arquitetura e segurança 
de rede. 

Hardware

Dispositivos de armazenamento; 
Impressoras; 
Desktop/PC; 
Servidores/Estações de trabalho. 

-

exigidas de um cientista de dados. Percebe-se que, ao contrário de 
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computação e da estatística, tidas, para muitos, como aquelas 

grandes volumes de dados.

Competências esperadas do cientista de dados

Capacidade de estruturar grandes volumes de dados amorfos 
Tornar os dados possíveis para análise 
Identificar fontes de grandes volumes de dados e cruzar com outras fontes 
Criar ferramentas e analisar grande quantidade de dados 
Domínio de ferramentas que deem conta do volume de dados (Hadoop, por exemplo) 
Formação em qualquer área, desde que tenha foco em dados e na computação 

-

cida trabalhar com dados. Essa matéria sustentada pelos autores, 

computação e a estatística, até pela ainda escassa oferta de cursos 

-

nal que tem como principal missão trazer clareza sobre o cenário de 

grande produção e acúmulo de dados. Não obstante, espera-se desse 

especialista um conjunto de saberes e habilidades que são essenciais 

ao desempenho do papel para o qual é destinado.

Recentemente, diversas 

Andar, contrataram milhares de cientistas de dados, dada a impor-

-
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tem não mais economistas ou contadores ou administradores, mas 

-

Cabe destacar a imensa lacuna que há no setor público com rela-

qualquer concurso público para a carreira de cientista de dados. 

Como o governo é detentor de inúmeros dados sobre a popula-

ção, há aí uma enorme oportunidade a ser abarcada, com grandes 

impactos sobre diversas políticas públicas, o que é de suma im-

-

vencida e do armazenamento incorreto, causando um prejuízo de 

Considerações finais

necessidade de compreender os processos nos quais a informação se 

sociocultural dos indivíduos. Além disso, a explosão informacional 

também contribuiu com o processo de nascimento dessa disciplina, 

de recuperação da informação, questão que ganha destaque por vol-

-

logias. Dessa forma, a CI surge com a missão de se debruçar sobre 

sua otimização. 
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Essa evolução tecnológica também trouxe grandes avanços para 

o meio social, desde -

ca responsável por possibilitar o funcionamento dos equipamen-

interagem com o mundo que os circunda, com os outros e com 

Provocado justamente por essa evolução tecnológica, a partir do 

internet e das mídias sociais, surge o conceito de . Esse fenô-

meno se constitui como grandes “volumes” de dados, produzidos em 

rápida “velocidade” e com grande “variedade” de formatos. Partin-

do-se desse contexto, acaba emergindo, em conjunto, a necessidade 

e extrair valor dessa grande quantidade de dados, o que, por sua vez, 

colabora com o surgimento de um novo campo de estudo, a chama-

mágicos da era do . Eles conseguem analisar os dados por 

que possibilitam explicá-los. 

multifacetado, sendo que diversos especialistas podem exercer essa 

atividade, desde cientistas da computação, estatísticos, adminis-

-

tada a conhecimentos relacionados com a computação – linguagens 

algorítmicas, tecnologias para , banco de dados, aprendiza-
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do de máquina etc. – e com a estatística – análise quantitativa, mi-

de dados surgiu pautada nessas duas disciplinas. 

Há um grande espaço para o cientista de dados no setor público 

-

verno possui, podendo, assim, otimizar diversas políticas públicas, 

Portanto, apesar de a temática sobre -

tista de dados ainda ser vista quase que exclusivamente com o olhar 

de fato, extremamente importantes para o assunto, todavia, existe, 

sim, espaço para debate e colaboração em outros campos, inclusive 
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