
Usuário pode consultar 
dados, misturar com tabelas, 
fazer mapeamentos e chegar 
às informações certas

2007
Lançamento do 
iPhone quebra 
paradigmas

BI antes

Transformação Digital: 
uma jornada inevitável e irreversível

Surge o conceito 
de Self-service BI

Big Data 
passa a incluir 
dados não 
estruturados

Surgem bancos de dados e 
plataformas como Hadoop e Cloudera

Smartphones e tablets tornam-se 
ferramentas de trabalho dentro 
das organizações

Permite oferecer a clientes 
produtos e/ou serviços 
de forma personalizada
Ideal para a geração Millennial, 
nascida a partir dos anos 1980

Inteligência 
de negócio 
em real time Analisa o 

passadoUm produto precisa 
entrar em promoção?

Democratização da informação

Qualquer um pode 
analisar os dados, 

sem depender do TI

Entender o Cliente

• Como ele pensa 
•  Quais seus gostos    
• Como compra 
• Como é motivado    
•  O que lhe interessa

• Democratizando a informação, de    
  forma que qualquer pessoa possa  
  aproveitar o que já foi criado

• Uso da linguagem natural 
   é uma tendência

Uso do Analytics

• Fideliza sem irritar    
 • Informa os hábitos 
   do cliente     
•  Como a empresa  
   se comunica com ele
• Permite chegar no cliente                     
   oferecendo o que ele    
   realmente quer

Governança
Oferece ao administrador a 
funcionalidade de validar se aquele 
dado é verdadeiro ou não

Identi�car os clientes mais rentáveis
 De acordo com Princípio de Pareto, 
80% das compras vêm dos 20% 
de clientes mais ativos 

Como se comunicar 
com esse cliente?

Mudança de paradigma:
como acessar informações 
especí�cas de forma rápida?

E já pensou como garantir 
se os dados que o gestor está 
vendo  são verdadeiros? 
A MicroStrategy sim.

Desa�os da
Transformação 
Digital nas 
Empresas

Bem utilizado, o 
analytics pode ser 
fundamental na 
jornada de 
transformação digital 
das empresas, 
mapeando os 
caminhos e trazendo 
mais insights e 
permitindo que as 
empresas sejam 
competitivas num 
mundo que muda de 
hora em hora. Acesse 
microstrategy.com/br 
e saiba mais.

1ª 
ONDA

2ª
 ONDA

Executivos passam a 
querer dados a todo 
momento, em 
qualquer lugar

Podem visualizar 
status da empresa, 
volume de vendas, 
aprovar processos etc.

A Busca
por Dados

Colaboradores não dependem mais 
da TI para buscar informações

Identificam os melhores clientes, quais 
os melhores vendedores, qual produto 
precisa entrar em promoção

Baseava-se em registros passados
Tentava projetar o futuro por meio de forecast

Compara com 
informações atuais

Apresenta cenários
para tomada de decisão

Gera campanhas 
direcionadas 
por usuário

Identifica hábitos 
e gera resultados 

imediatos


