
© Copyright IBM Corp. 2013

Redbooks

Destaques

Ao implementar a analítica, sua empresa 
pode atingir os seguintes objetivos: 

Tomar decisão de negócios em tempo 
real usando as soluções Smarter 
Analytics.

Identificar e seguir o melhor curso de 
ação com base na avaliação de 
alternativas de fatos e objetivos.

Tornar as opções mais confiáveis e 
antecipar e moldar os resultados 
comerciais em ambientes que mudam 
rapidamente.

Ativar a transformação da empresa 
usando informações.
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Desafios da adoção de uma solução 
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O conceito de analítica baseia-se em princípios matemáticos. 
Embora o termo analítica começou como simples estatística 
descritiva, ele aplica-se geralmente ao processo de usar dados 
para derivar formações de valores para tomar as melhores 
decisões. Essas formações de valores podem ser apresentadas 
em painéis ou outras ferramentas de relatório, deixando o 
processo de decisão para os humanos. As formações de 
valores também podem ser usadas em sistemas de 
gerenciamento de decisões automatizadas. Entre esses dois 
extremos, as formações de valores podem ser usadas em uma 
função de suporte à decisão como parte de um processo 
colaborativo entre humanos e a máquina.

Com as recentes predições de alto perfil de estatísticos, como 
Nate Silver, a analítica é um tópico frequente nas notícias de 
hoje. Por exemplo, ao implementar analítica, Silver predisse 
precisamente a eleição presidencial dos EUA em 2012. Além 
disso, usando analítica, modelos de computadores alertaram os 
meteorologistas sobre a gravidade do superfuracão Sandy. Em 
outra definição, a analítica ajuda a estabelecer negócios no 
mercado de ações em tempo quase real, reduzindo despesas 
para instituições financeiras em mais da metade.

Os negócios atuais são tratados com muitas informações. 
Como a habilidade de coletar dados tem aumentado 
exponencialmente nas últimas décadas, os líderes de negócios 
estão muito mais focados em encontrar maneiras de usar esses 
dados para obter uma vantagem competitiva. Ao aplicar 
analítica, é possível assimilar, digerir e atuar nos dados e 
informações.

A necessidade de analítica é predominante. Cada segmento de 
mercado está buscando uma expansão massiva no volume de 
dados e um conjunto de oportunidades perdidas, como os 
US$ 90 bilhões estimados em vendas perdidas por causa de 
varejistas que não têm os produtos certos. Além disso, o risco 
pobremente gerenciado apresenta um problema, como as 
centenas de milhões de dólares em fraudes em assistência 
médica todos os dias.

As seguintes empresas demonstram o benefício da analítica:

A Best Buy focou nos clientes registrados e analisou seu 
comportamento para melhorar de 8 a 10 vezes a eficiência 
da publicidade para esses clientes, enquanto gastava de 
5 a 7 por cento menos (criação de oportunidade).1

1  Testemunha de Melhor Compra sobre como obter vantagem da formação de 
valor do cliente:
http://www.youtube.com/watch?v=H8-Ooab7sz0
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A Alameda County Social Services usou a analítica 
para gerenciar autorizações para os cidadãos e 
para identificar e eliminar fraudes enquanto 
gerencia melhor os casos para uma economia de 
US$ 25 milhões anualmente (redução de fraude).2

A Red Eléctrica de España, S. A., sustenta uma 
economia de EU€50.000 a EU€100.000 (US$ 
65.000  a US$ 130.000) por dia graças ao uso 
otimizado de suas usinas elétricas.3

As Ferrovias da Holanda sustentam uma economia 
de EU€23 milhões (US$ 30 milhões) por ano, 
graças a um planejamento de trens otimizado.4

A analítica pode fornecer à sua empresa uma melhor 
compreensão da variabilidade, incerteza futura e seus 
próprios clientes. Com a mudança constante do 
cenário, é possível ganhar uma margem competitiva 
otimizando os processos de negócios, o planejamento 
de produção e o capital humano para tornar seus 
negócios mais eficientes. A abordagem da para 
analítica é o Smarter Analytics. 

Tendências e Desafios Atuais

O futuro da analítica é também conduzido pelas 
seguintes tendências atuais:

A disponibilidade de dados estruturados e não 
estruturados está explodindo. 

Mais dados estão sendo coletados por meio de 
aplicativos da web, conteúdo gerado pelo usuário e 
instrumentação da infraestrutura física. Esses tipos 
de dados criam oportunidades para usar analítica.

As plataformas analíticas consistentes, extensíveis 
e úteis estão surgindo. 

A empresa precisa saber como usar a qualificação 
existente configurada para aumentar a cobertura 
dos aplicativos de negócios e das soluções para 
analítica.

Os sistemas em toda a empresa estão sendo 
otimizados para implementar as soluções de 
analítica.

A analítica pode tornar-se um workload de TI 
dominante que pode conduzir o design de hardware 
da empresa, fornecendo a oportunidade de escala 
para acomodar esse workload.

O uso bem-sucedido da analítica requer uma 
combinação de qualificações e pré-requisitos:

Os dados devem existir e devem ser de boa 
qualidade.

O processo de negócios e os objetivos devem ser 
claramente compreendidos.

Os negócios devem ser flexíveis para permitir que 
as ações ocorram como resultado da analítica.

Os problemas de negócios devem ser de tal forma 
que se possa convertê-los em modelos para que 
seja possível rastreá-los com a tecnologia de 
analítica atual.

Essa combinação de pré-requisitos aciona um único 
conjunto de desafios:

Como é possível usar com eficiência dados incertos 
ou incompletos em um aplicativo de analítica?

Como é possível projetar um sistema eficiente de 
tomada de decisão quando uma parte desse 
sistema inclui a interação humana?

Como é possível tornar a analítica social e 
organizacionalmente aceitável?

Como é possível aumentar o número de pessoas 
com as qualificações corretas para aplicar a 
analítica a um problema de negócios?

Que ferramentas de aprendizado, ambientes de 
simulação, educação e parcerias acadêmicas para 
treinar alunos ou outros recursos precisam ser 
desenvolvidos?

Como é possível simplificar o processo de 
modelagem usando ferramentas mais poderosas? 
É possível definir uma arquitetura de referência 
unificada, com uma oferta integrada de software e 
hardware, que torna a analítica mais fácil de usar e 
implementar?

As empresas modernas precisam adotar 
soluções de analítica que sejam razoavelmente 
acessíveis e simples de usar, mas que ainda 
sejam robustas o suficiente para que os 
usuários possam perceber o valor da solução.

2  Estudo de caso da Alameda County Social Services: 
ftp://public.dhe.ibm.com/software/solutions/soa/pdfs/
IBMROICasestudy_AlamedaCountySocialServ.pdf

3  Red Eléctrica de España, S. A., estudo de caso: 
ftp://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/wsw14064usen/
WSW14064USEN.PDF

4  Estudo de caso das Ferrovias da Holanda: 
ftp://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/odc03170usen/
ODC03170USEN.PDF
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A IBM oferece um amplo portfólio integrado de 
informações e recursos de analítica, software de 
ampliação, hardware e serviços. É possível 
implementar esses recursos para obter a vantagem de 
todas as suas origens de dados.

Analítica: Usando de modo 
eficiente todas as informações

A formação de valor que é obtida dos dados 
disponíveis pode variar de acordo com sua 
complexidade. Em sua forma mais simples, a analítica 
apresenta dados em relatórios concisos de modo que 
você possa fazer perguntas simples e receber as 
respostas de que precisa para tomar a decisão ideal. 
Em sua forma mais complexa, é possível usar a 
analítica para coletar, relatar e alimentar os dados 
disponíveis para prever as tendências e os eventos 
futuros. Assim, é possível aplicar esse conhecimento 
para determinar as melhores ações a serem tomadas 
em seguida, como ilustrado na Figura 1.

Figura 1   Usando Analítica para Prever Possíveis Resultados

As maneiras de você usar as tecnologias de analítica 
se encaixam nas seguintes categorias:

Analítica Descritiva fornece informações sobre o 
estado ou desempenho passado de um negócio e 
seu ambiente. Ela precisa de dados que já estejam 
armazenados (por exemplo, em um banco de 
dados). Portanto, por definição, a analítica 
descritiva fornece uma visualização do passado, 
mesmo que o passado tenha ocorrido um segundo 
atrás.

A analítica descritiva fornece relatórios regulares 
para eventos que já aconteceram e relatórios 
complementares para ajudar a examinar os fatos 
sobre o que aconteceu, onde, com que frequência 
e com quantos. Ela inclui o recurso para executar 
consultas individuais para que alguém possa 
investigar o problema exato.

Análise Preditiva ajuda a predizer (com base nos 
dados e nas técnicas estatísticas) com confiança o 
que acontecerá em seguida para que você possa 
tomar decisões bem-informadas e melhorar os 
resultados de negócios.

A análise preditiva conta com dados históricos, 
eventos em tempo real e alertas. Ela emprega 
análise estatística e modelos de simulação para 
sugerir o que poderia acontecer.

Por exemplo, com esses dados, é possível aplicar a 
análise preditiva de modo que você possa executar 
as seguintes tarefas: 

– Previsão é o processo de fazer declarações sobre 
eventos cujos resultados ainda não foram observados

– Modelo preditivo para o que acontece em situações 
ou cenários

Análise Prescritiva recomenda ações ou decisões 
alternativas de alto valor para um conjunto 
complexo de alvos, limites e opções. Otimização é 
usada para examinar como você pode atingir o 
melhor resultado para uma situação específica. Ela 
ressalta quando não há uma maneira prática de 
mostrar a extensão das informações ou sua 
complexidade para especialistas humanos de uma 
forma que eles possam tomar decisões. 
Otimização Estocástica recomenda como é 
possível migrar ou evitar riscos incertos. Portanto, 
a análise prescritiva leva em conta todos os 
possíveis resultados futuros, com sua respectiva 
probabilidade. Ela sugere cursos de ações para 
que o benefício esperado seja maximizado e 
potenciais resultados negativos sejam evitados.

Além da visualização tradicional da análise, novas 
origens de dados agora estão disponíveis. Essas 
novas origens de dados são principalmente dados não 
estruturados, como dados e imagem, informações de 
sensores ou comentários feitos por pessoas em um 
blog. Esses dados não estruturados apresentam 
desafios à analítica porque eles devem ser 
compreendidos antes de serem analisados. Dois 
exemplos de dados não estruturados incluem a 
contagem de carros usando feeds de vídeos de tráfego 
ou deduzindo o sentimento de um cliente a partir da 
revisão do blog cliente. 

A camada prescritiva precisa ser estendida para 
adicionar os recursos da otimização sob incerteza, 
porque os dados usados para tomar uma decisão 
podem estar incompletos ou mesmo imprecisos. Além 
disso, uma vez que muitos dados estão disponíveis em 
tempo quase real, o recurso de analítica continuada 
que atua sobre os dados à medida que eles chegam é 
um novo requisito.
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Avanços recentes na computação, incluindo a força 
bruta da computação, algoritmos e métodos, levam à 
necessidade de soluções analíticas competitivas. Como 
ilustrado com o reprodutor do IBM Watson™ Jeopardy, 
a força bruta da computação do sistema é fundamental. 
Porém, sem os avanços recentes no processamento do 
idioma nativo (NLP) e no aprendizado da máquina que 
foram construídos em décadas de pesquisa, tal 
empreendimento pode não ser possível.

Desenvolvendo uma Solução 
Analítica

Muitas empresas estão aplicando o Smarter Analytics, 
comumente referida como Analítica e Otimização de 
Negócios (BAO) em solução de segmento de mercado. 
Essas soluções podem ajudar você a entender melhor 
os clientes, para tomar decisões em tempo real, nutrir 
tomadas de decisão baseadas em fatos, e aumentar a 
colaboração e a produtividade organizacionais. O 
Smarter Analytics ajuda você a identificar e seguir o 
melhor curso da ação baseada em fatos e na avaliação 
objetiva de alternativas. Ao implementar as soluções 
Smarter Analytics, é possível fazer escolhas mais 
confiáveis e antecipar e moldar os resultados 
comerciais em ambientes que mudam rapidamente.

O Smarter Analytics usa informações para ativar a 
transformação da empresa e cria diferenciação 
sustentável usando as seguintes ferramentas:

Gerenciamento de informações avançado e 
serviços analíticos

Aprofundar o conhecimento do segmento de 
mercado e do domínio

Soluções de classe mundial necessárias para lidar 
com negócios complexos

Oportunidades sociais em toda a cadeia de valor de 
uma entidade

O Smarter Analytics fortalece a tomada de decisão. Ele 
entrega inteligência através de uma combinação de 
formação de valor preditiva, tecnologia mais inteligente 
e aceleradores e estruturas de segmento de mercado 
para otimizar as decisões e para melhorar o 
desempenho. Ele fornece uma base sólida de 
informação e analítica. Ele lida com as necessidades 
de um mundo mais instrumentado, interconectado e 
inteligente.

As soluções IBM Smarter Analytics conectam as 
pessoas com informações confiáveis, de modo que elas 
possam tomar decisões em tempo real e atuar com 
confiança na entrega de melhores resultados 
comerciais. Ao trabalhar no planejamento de uma 
agenda de informações, informações principais, e 
aplicar analítica de negócios, é possível obter vantagem 
das seguintes áreas:

Information Management

Enterprise Content Management (ECM)

Tecnologia de Analítica de Negócios

Conhecimento para confiantemente compreender, 
predizer, planejar e agir para otimizar os resultados 
comerciais

O que vem em seguida: Como a 
IBM pode ajudar

A IBM tem investido na área analítica durante anos, 
organicamente em despesas com pesquisa e 
desenvolvimento e inorganicamente em aquisições. 
Além disso, para seu grande portfólio analítico, a IBM 
possui qualificações incomparáveis na área de 
analítica:

Centros de Soluções Analíticas em Todo o Mundo

Mais de 10.000 profissionais técnicos em analítica

Mais de 9.000 consultores que entregam soluções 
analíticas IBM

O maior departamento de matemática do mundo 
em um segmento de mercado privado

Inovações extraordinárias de First of a Kind 
(FOAK), incluindo o IBM Watson

O IBM Smarter Analytics inclui as seguintes áreas de 
competência que reúnem as habilidades críticas  
necessárias para definir e conduzir a liderança da IBM 
no crescente mercado analítico:

Ao usar o IBM Smarter Analytics Strategy, é 
possível atingir os objetivos de negócios mais 
rapidamente, com menos risco e a um custo 
menor. É possível definir e ajudar a implementar 
melhorias em como as informações são 
identificadas e atuadas. Aplicada de forma 
corporativa e profundamente dentro de uma função 
de negócios, essa estratégia estabelece o que 
fazer e como fazer isso com ações que abrangem 
política, analítica, processo de negócios, 
organização, aplicativos e dados.
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Business Intelligence and Performance 
Management fortalece a tomada de decisão e o 
desempenho dos negócios melhorado por meio de 
acesso oportuno, análise e relatório de 
informações acionáveis, exatas e personalizadas. 
As organizações podem converter estratégias em 
previsões ou planos acionáveis, monitorar métricas 
financeiras e operacionais principais e melhorar a 
formação de valor, ações correspondentes e 
essencialmente o desempenho em toda a 
empresa.

Advanced Analytics and Optimization melhora o 
desempenho organizacional aplicando modelagem 
matemática avançada, deep computing, simulação, 
análise de dados e técnicas de otimização para 
melhorar a eficiência operacional. A eficiência 
operacional é realizada usando mecanismos 
analíticos, mineração de dados e modelos 
estatísticos que endereçam áreas específicas de 
processo de negócios.

Enterprise Information Management aplica 
métodos, técnicas e tecnologias que endereçam a 
arquitetura de dados, extração, transformação, 
movimento, armazenamento, integração e 
governança de informações corporativas e dados 
principais.

Enterprise Content Management inclui serviços, 
tecnologias e processos que são usados para 
melhorar a captura, gerenciamento, 
armazenamento, acesso, preservação e 
descoberta eletrônica de conteúdo não 
estruturado. Ele foca no gerenciamento de 
conteúdo não estruturado e no valor do desenho 
do conteúdo por meio de gerenciamento de 
informações melhorado, processo de negócios e 
analítica avançada. Esses recursos ajudam os 
clientes a melhorarem o desempenho de seus 
negócios reduzindo custos e impulsionando 
eficiências.

Além disso, é possível desenhar a experiência 
extensiva com soluções analíticas avançadas que o 
IBM Global Business Services® oferece. Esse grupo 
possui serviços para projetar, implementar e gerenciar 
o Smarter Analytics Signature Solutions e fornece 
qualquer nível de suporte que sua empresa precise.

Recursos para Obter Mais Informações

Para obter mais informações sobre os tópicos neste 
documento e sobre as soluções IBM Smarter 
Analytics, consulte os seguintes recursos:

Smarter Analytics: Tomando as Melhores Decisões 
mais Rápido com IBM Business Analytics and 
Optimization Solutions, REDP-4886
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp4886.html?Open

Smarter Analytics: Orientando as Interações do 
Cliente com o IBM Next Best Action Solution, 
REDP-4888
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp4888.html?Open

IBM Smarter Analytics
http://www.ibm.com/analytics/us/en

H.G. Courtney. “Making the most of uncertainty,” 
McKinsey Quarterly, Novembro de 2001.

H.G. Courtney, J. Kirkland, and S. P. Viguerie. 
“Strategy under Uncertainty,” McKinsey Quarterly, 
Junho de 2000.

T.H. Davenport and J.G. Harris. Competing on 
Analytics: The New Science of Winning, Harvard 
Business School Press, Março de 2007.

T.H. Davenport, J.G. Harris, R. Morison. Analytics at 
Work: Smarter Decisions, Better Results, Harvard 
Business Review Press, Fevereiro de 2010.

H. J. Greenberg. “Representing uncertainty in 
decision support,” OR/MS Today, Junho de 2007.

Irv Lustig, Brenda Dietrich, Christer Johnson, and 
Christopher Dziekan. “The Analytics Journey,” 
Analytics Magazine, Novembro/Dezembro de 2010
http://www.analytics-magazine.org/november-december-2010
/54-the-analytics-journey

Revista de Analítica
http://www.analytics-magazine.org

Diário de Interfaces
http://interfaces.journal.informs.org

OR/MS Today 
http://www.orms-today.org
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Avisos
Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos 
nos Estados Unidos. 

É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos 
nesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para 
obter informações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente em sua 
área. Qualquer referência a produtos, programas ou serviços IBM não significa 
que apenas produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. 
Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não 
infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser utilizado 
em substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e 
verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não IBM 
são de responsabilidade do cliente. 

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a 
assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não 
garante ao Cliente direito algum sobre tais patentes. Pedidos de licença devem 
ser enviados, por escrito, para: 
Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil Av. Pasteur, 
138-146 - Botafogo - Rio de Janeiro, RJ - CEP 22290-240

O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país em que tais 
disposições não estejam de acordo com a legislação local: A 
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA 
PUBLICAÇÃO  “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM GARANTIA DE 
NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO 
SE LIMITANDO, ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, 
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. 
Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas 
em certas transações; portanto, essa disposição pode não se aplicar ao 
Cliente. 

Essas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. 
São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações 
serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a 
qualquer momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas 
descritos nesta publicação, sem aviso prévio. 

Referências nestas informações a websites não IBM são fornecidas apenas 
por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses 
websites. Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos 
materiais deste produto IBM e a utilização desses Web sites é de inteira 
responsabilidade do Cliente. 

A IBM pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar 
apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas junto aos 
fornecedores dos respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de 
outras fontes disponíveis publicamente. A IBM não testou estes produtos e não 
pode confirmar a precisão de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer 
outra reivindicação relacionada a produtos não IBM. Dúvidas sobre os 
recursos de produtos não IBM devem ser encaminhadas diretamente a seus 
fornecedores.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados nas 
operações diárias de negócios. Para ilustrá-los da forma mais completa 
possível, os exemplos podem incluir nomes de indivíduos, empresas, marcas e 
produtos. Todos estes nomes são fictícios e qualquer semelhança com nomes 
e endereços utilizados por uma empresa real é mera coincidência. 

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um 
ambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes 
operacionais podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter 
sido tomadas em sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de 
que estas medidas serão iguais em sistemas geralmente disponíveis. Além 
disso, algumas medidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os 
resultados reais podem variar. Os usuários deste documento devem verificar 
os dados aplicáveis para seu ambiente específico.

LICENÇA DE COPYRIGHT:

Estas informações contêm programas de aplicativos de amostra na linguagem 
fonte, ilustrando as técnicas de programação em diversas plataformas 
operacionais. O Cliente pode copiar, modificar e distribuir estes programas de 
amostra sem a necessidade de pagar à IBM, com objetivos de 
desenvolvimento, utilização, marketing ou distribuição de programas 
aplicativos em conformidade com a interface de programação de aplicativo 
para a plataforma operacional para a qual os programas de amostra são 
criados. Esses exemplos não foram testados completamente em todas as 
condições. Portanto, a IBM não pode garantir ou implicar a confiabilidade, 
manutenção ou função destes programas. 

Este documento, REDP-4942-00, foi criado ou atualizado em November 22, 
2013.

Marcas 
Registradas
IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas ou 
marcas registradas da International Business 
Machines Corporation nos Estados Unidos e/ou 
em outros países. Estes e outros termos de 
marca registrada IBM são marcados em sua 
primeira ocorrência nessas informações com o 
símbolo apropriado (ou), que indica marca registrada de direito comum ou 
marca registrada nos Estados Unidos de propriedade da IBM no momento em 
que as informações foram publicadas. Tais marcas registradas também podem 
ser marcas registradas ou de direito comum em outros países. Uma lista atual 
das marcas registradas IBM está disponível na web em 
ibm.com/legal/copytrade

Os termos a seguir são marcas registradas da International Business 
Machines Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países: 

Global Business Services®
IBM Watson™
IBM®
Redbooks®
Redbooks (logo)

Os termos a seguir são marcas registradas de outras empresas:

Outros nomes de empresas, produtos e serviços podem ser marcas 
registradas ou marcas de serviço de terceiros. 

http://www.ibm.com/legal/copytrade.html
http://www.ibm.com/legal/copytrade.html
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