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A demanda Estatística

Analisar - compreender - insights  

Delinear estudos 

Modelar e prever 

Comunicar (visualização)

Sugerir soluções



A demanda Estatística
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Dados - O novo combustível
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Especialidades ● Analista de Dados
○ descrição
○ regra de negócios
○ coleta, processa, realiza análises

● Engenheiro de dados
○ constrói banco de dados
○ sistemas de larga escala
○ disponibiliza os dados

● Estatístico
○ padrões, tendências, 

relacionamentos
○ modelos
○ relatórios de visualizações

● Analista de negócios 
○ inteligência de negócio
○ ponte entre negócio e TI



Mercado atual

● Trabalho individual
● Hipóteses
● Dados pré-preparados
● Kilobytes
● R, SAS, SPSS, Mainframe
● Relatórios
● Semanas

Estatístico

● Trabalho equipe
● Problemas de negócio
● Dados bagunçados
● Gigabytes
● Python, R, Hadoop, spark 
● Produto a partir de dados
● Segundos

Cientista de dados



Inteligência Artificial
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“Tenho estudado os impactos da Tecnologia de Informação nas organizações e sua estratégia há mais 
de 20 anos e, mais uma vez, as inovações trazidas por esse setor parecem ameaçar empregos de um 
lado, e empresas e seus modelos de negócio, de outro. Nesse cenário, uma aplicação icônica é o Watson 
da IBM, que é uma fantástica máquina de aprendizagem em domínios específicos, dotada da capacidade de 
se comunicar em linguagem natural. O Watson já está sendo experimentado em setores tais como o 
diagnóstico médico, elaboração de processos jurídicos, comércio eletrônico e atendimento em call-centers. 
Outras aplicações de Inteligência Artificial (IA) já têm sido empregadas na elaboração de relatórios 
financeiros, e em decisões de investimentos, comerciais e de logística. A questão aqui é que, 
diferentemente das outras “ondas” da tecnologia, a IA tem permitido que a automação avance em tarefas 
e profissões que exigem formação de nível superior, preparo intelectual e experiência, trazendo 
preocupações quanto ao futuro dos empregos e profissões. “

Cesar alexandre de Souza
Professor do Departamento de Administração da FEA-USP

“ A automação, mais inteligente e acessível, começa a desconstruir a dependência milenar entre o 
homem e o trabalho. Com isso, novas relações humanas e de negócio precisam ser repensadas.”

Kevin Surace
Inventor, pioneiro tecnológico e empresário norte-americano
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“Chamada de a mais sexy deste século pela Harvard 
Business Review, a profissão cientista de dados segue 
tão quente quanto rara no brasil.“

“O ranking anual da CarrerCast.com, site norte-americano 
especializado em empregos, colocou o estatístico em 
primeiro lugar da  lista de melhores profissões nos 
estados unidos em 2017.
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