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• Outra forma é através de infográficos:

Ex: https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/about-
deloitte/articles/agenda-br.html;
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Apresentação dos dados

https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/about-deloitte/articles/agenda-br.html


• Os dados respondem a pergunta original?

• Os dados o ajudam a se defender de qualquer objeção? Se sim
de que forma?

• Existe alguma limitação nas suas conclusões? Se sim, quais?
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Análise e interpretação



• O atual contexto está cada vez mais difícil conquistar autoridade
(reputação) numa determinada área do conhecimento através da
“ditadura do argumento” que consisite na busca da melhor
solução pela via argumentativa numa disputa de ideias, teorias ou
visões de mundo.

• A “ditadura do argumento” já foi uma consequente evolução de
uma anterior “ditadura da chefia” onde acima de qualquer
critério prevalecia a posição hierárquica.

4

A ditadura das decisões



• Ainda assim, o viés argumentativo soa bem ao ser propagado
mas na prática, gera resultados? A retórica se materializa de
fato?

• Uma outra metodologia chamada de “ditadura do teste”, onde
sobre a realidade a leitura do analista não se embasa em
hierarquias ou opiniões pessoais mas sim em “dados”.
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A ditadura das decisões



• Que os fatos sejam registrados e que destes registros sejam
extraídos dados:

1. Achei uma boa publicação.

– Qual a avaliação dos assinantes?

2. Fiquei muito contente com a campanha.

• Essa campanha vendeu bem?
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A ditadura do teste



https://www.youtube.com/watch?v=R9Y3R4tuKzc;

BSC
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https://www.youtube.com/watch?v=R9Y3R4tuKzc


Alguns são proficientes em 
1. Habilidades estatísticas e matemáticas;

2. Ciência da computação;

3. Outros com forte visão de negócios;

4.  Focados em desenvolvimento de produtos;

Cientista de Dados
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• A identificação dos dados que serão utilizados para atingir o objetivo é
fundamental;

• Este processo envolve a limpeza, seleção e adequação dos dados que
serão utilizados;

• Se você não tem os dados adequados, não há como tentar fazer
previsões;

LIMPEZA DOS DADOS
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3. Atividade Complementar

• Cite exemplos de duas fontes de dados primários e duas fontes
de dados secundários.

• Na agricultura existe algum exemplo de coleta de dados
ocasional? Se sim, justifique dando exemplo.

• Qual a importância de uma coleta de dados contínua e quem
mais usa esse tipo de pesquisa? Cite três exemplos.

• Que tipo de decisões podem ser afetadas negativamente pelas
fake News na falta de “crítica dos dados”?
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