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O que é Data Science?
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Estima-se que 90% dos dados armazenados no
mundo foram produzidos apenas nos últimos
dois anos e os rastros desses dados continuam
duplicando a cada ano



O que é Data Science?



Ciência de Dados - Data Science

Um cientista de dados é alguém que sabe como extrair
"significados" de dados e interpretá-los, isso requer habilidade
e conhecimento de ferramentas, métodos e técnicas oriundas
da estatística, matemática, aprendizagem de máquina,
Inteligência Artificial.
Ele passa uma boa parte do seu tempo num processo de
coletar o dado, limpá-lo e transformá-lo, pois o dado nunca
vem perfeito, ou limpo.



é o profissional que domina matemática, estatística,
computac ̧ão e negócios
e utiliza a sua habilidade analítica para resolver
problemas
por meio dos dados.

Data Scientist – O que é



“Dados são o novo
petróleo da era digital
e a nova moeda da
democracia.”
Neelie Kroes, vice-presidente
da Comissão Européia
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Ciência de Dados – o que é

A Ciência de Dados envolve o uso de:
métodos automatizados (Ciência da computação)
para analisar enormes quantidades de dados
(estatística) e para
extrair conhecimento (áreas de negócio) a partir
dos dados



Ciência de Dados – o que é

É a exploração e análise de todos os dados
disponíveis, sejam eles estruturados ou não, com
o objetivo de desenvolver compreensão, extrair
conhecimento e formular ações que gerem
resultados.
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Skills do Cientista de Dados
Programação
- é o "mais fundamental do conjunto de habilidades de um

cientista de dados", observando que agrega valor às
habilidades do profissional. A programação melhora suas
habilidades estatísticas, ajuda você a "analisar grandes
conjuntos de dados" e oferece a capacidade de criar suas
próprias ferramentas.



Skills do Cientista de Dados
Estatística/Análise quantitativa:
- uma habilidade importante para analisar grandes conjuntos

de dados, pois a análise quantitativa irá melhorar a sua
capacidade de executar análises experimentais,
dimensionar sua estratégia de dados e ajudá-lo a
implementar a aprendizagem por máquinas.



Skills do Cientista de Dados
Intuição do produto/Definição do Problema:
- compreender os produtos/problema irá ajudá-lo a realizar

análises quantitativas.
- Também irá ajudá-lo a prever o comportamento do

sistema, estabelecer métricas e melhorar as habilidades de
depuração.



Skills do Cientista de Dados

• Comunicação:
Possivelmente uma das habilidades mais importantes em
todos os setores, uma forte capacidade de comunicação irá
ajudá-lo a aproveitar todas as habilidades anteriores listadas



Skills do Cientista de DadosTrabalho em equipe:
- muito parecido com a comunicação, o trabalho em equipe

é vital para uma carreira bem sucedida em ciência dos
dados.

- Ele exige ser abnegado, abraçar feedback e compartilhar
seu conhecimento com sua equipe, dado as várias áreas
como: medicina, epidemiologia, engenharia, finanças,
meteorologia
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O Data Engineer é responsável por garantir que os dados estejam
disponíveis para a análise de forma segura.

É de sua total responsabilidade sobre os dados:
•Coleta: por meio de serviços ou jobs.
•Transformação: por meio de ETLs, pipelines,
streamings, realtime ou não.
•Armazenamento: em bancos, armazéns e repositórios
diversos.
•Disponibilidade: por meio de serviços ou interfaces de
consultas.







Ciência de Dados – o que é
Um Engenheiro de Dados precisa ser bom em:
Arquitetar sistemas distribuídosCriar pipelines confiáveis (integração)Combinar fontes de dadosCriar a arquitetura de soluçõesColaborar com a equipe de Data Science econstruir as soluções certas para essas equipes
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Fonte: DSA, 2016
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Ciência de Dados –
o que é

Soluções de
Data Science
sem Dados

São como carros
esportivos sem
combustível!
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Ciência de Dados – o que é

E esta tendência deve
acelerar nos próximos
anos com dados de
sensores móveis,
instrumentos sofisticados,
o crescimento da internet
e muito mais



Ciência de Dados – o que é

A análise de
dados estará
presente em
todas as áreas de
conhecimento
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Data Science

Captar

Armazenar

Processar
Analisar

Perceber



Data Science



Ciência de Dados – o que é

ü Identificar o problema da área de negócio
ü Compreender o problema (entidades e atributos)
ü Coletar conjuntos de dados (datasets), que representem a entidade
ü Limpar e transformar os dados
ü Compreender os relacionamentos entre os dados
ü Criar modelos que representem os relacionamentos
ü Utilizar os modelos para fazer predições
ü Entregar valor e resultado



Ciência de Dados – o que é

Normalmente, o processo compreende várias etapas.

Começando por uma questão de negócio a ser resolvida.

Uma vez que você sabe o que você quer analisar, você precisa obter os
dados corretos, limpá-los, explorá-los, criar e avaliar um modelo,

Repetir este ciclo algumas vezes e, finalmente,

Você está pronto para começar a procurar uma maneira de como
comunicar adequadamente seus resultados.



Ciência de Dados –
Organizações Data Driven



Organizações Data Driven
São organizações que utilizam Dados
para a tomada de decisão







Organizações Data Driven
Como as Decisões são feitas



O sucesso da abordagem orientada a
dados é dependente da:
qualidade dos dados coletados e da
eficácia da sua análise e interpretação

Organização Data Driven



Organizações Data Driven
Dados Não
apenas
como um
relatório do
passado

Dados
como
suporte
para

decisões
futuras

Dados
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Organizações Data Driven

Analytics Value Chain
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