
Como o centro de gravidade dos dados 
está atraindo suas análises para a nuvem



Antigamente, dados e aplicativos eram hospedados localmente nas 
organizações. A revolução da computação em nuvem mudou esse padrão. 
Os dados estão migrando para a nuvem, e seu centro de gravidade está 
mudando a forma com que as organizações utilizam softwares. A Gartner 
revela que mais de um trilhão de dólares investidos em TI serão direta ou 
indiretamente afetados pela migração para a nuvem nos próximos cinco anos.

Mas o que é o centro de gravidade dos dados? Dados, aplicativos e serviços 
têm suas próprias “forças gravitacionais”, mas os dados têm mais massa. 
Com isso, outras tecnologias são atraídas por eles. Se os dados estiverem na 
nuvem, seu centro de gravidade atrairá outros aplicativos e serviços para  
a nuvem também.

De onde vem esse termo? E o que isso significa para a análise de dados na era 
da nuvem?



Dois corpos no universo se atraem com uma força 
diretamente proporcional ao produto de suas 
massas e inversamente proporcional ao quadrado 
da distância entre eles”.
- LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL DE NEWTON
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O que Newton tem a ver com os dados?

Ao perceber que dados e aplicativos deixariam de ser 
armazenados localmente e migrariam para a infraestrutura  
da nuvem, Dave McCrory, um experiente tecnólogo de nuvem, 
constatou que a lei da gravitação universal de Newton poderia ser 
aplicada não só a objetos físicos. A esse fenômeno ele deu o nome 
de gravidade dos dados.

Dave adaptou a fórmula da gravitação universal para usá-la com 
os conceitos da gravidade dos dados:

Resumindo: dados, aplicativos e serviços têm suas próprias 
forças gravitacionais. No entanto, os dados têm mais peso nessa 
equação e, consequentemente, uma força gravitacional maior.

A maçã caiu na cabeça de Newton porque a Terra tem mais massa 
do que a maçã e, por isso, a atraiu; um fenômeno que conhecemos 
como gravidade. Da mesma forma, os dados atraem tecnologias, 
aplicativos de software e até mesmo serviços. 

Não faz muito tempo, a maioria  
das organizações armazenava 
seus dados e executava seus 
aplicativos localmente. A revolução da 
computação em nuvem mudou esse 
padrão e trouxe de volta à cena a lei 
de Newton concebida no século XV.
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*Dave McCrory, https://blog.mccrory.me/2010/12/07/data-gravity-in-the-clouds

Força de gravidade dos dados

Os dados tendem a atrair 
aplicativos e serviços 
particularmente para onde 
estão armazenados. 

Latência Taxa
de transferência

AplicativosDadosServiços

https://blog.mccrory.me/2010/12/07/data-gravity-in-the-clouds


A força gravitacional aplicada na análise

Por que esses dois fatores são importantes quando pensamos 
em análises?

A latência e a taxa de transferência são os catalisadores 
subjacentes da força de gravidade dos dados. Diferentemente 
da maçã de Newton, os dados não têm massa física para atrair 
os objetos à sua volta. Em vez disso, a latência e a taxa de 
transferência atuam como catalisadores do processo de análise.

Aplicada à análise, a latência é o tempo necessário para  
uma consulta ir do aplicativo de software até o banco de 
dados e voltar.

Já a taxa de transferência é o número de vezes que o 
aplicativo de software pode consultar o banco de dados  
em um determinado período.

Latência: o tempo necessário 
para executar uma ação ou 
gerar um resultado. 

Taxa de transferência:  
o número de vezes que uma 
ação pode ser executada  
ou um resultado atingido em 
um determinado período.



Velocidade

Os dados só serão úteis se as pessoas puderem utilizá-los para 
responder às suas perguntas. Para conseguir esse tipo de impacto, 
você precisará ter acesso aos dados para fazer análises.  
Consultas que podem levar horas ou até mesmo dias quebram  
o fluxo de análise e impedem que perguntas sejam respondidas. 
Diminuir a latência e aumentar a taxa de transferência confere 
agilidade às suas consultas, permitindo que você faça suas 
análises e obtenha respostas com mais rapidez. 

Diversas variáveis podem determinar a latência e a taxa  
de transferência do seu sistema, mas a constante é o local.  
Quando as entidades (dados, aplicativos ou serviços) estão próximas, 
a latência é menor e a taxa de transferência é mais alta. 

Com base nesse conceito, os dados exercerão uma força 
gravitacional sobre os aplicativos e os serviços que eles alimentam. 
Na busca pela velocidade, a localização dos dados será um importante 
fator para definir o local dos aplicativos utilizados para coletar, 
armazenar e analisar esses dados. 

Ganhe velocidade escolhendo 
o local certo.



O caminho para a nuvem

Vimos essa mudança para a nuvem com o Tableau Online, 
nosso produto de análise hospedado. Nos últimos 15 meses,  
as conexões de nossos usuários com fontes de dados na nuvem  
aumentaram em 28%. Hoje em dia, mais de 70% dos dados 
aos quais nossos clientes se conectam estão hospedados na 
nuvem (leia o Resumo sobre os dados na nuvem para obter 
mais detalhes sobre essas tendências).

Mas não existe apenas um caminho para a nuvem. 

Algumas organizações estão migrando para a nuvem apenas 
os dados que armazenavam localmente. Outras decidiram 
migrar suas infraestruturas para plataformas de nuvem. 
Também é comum a migração de dados e infraestrutura 
acontecer simultaneamente. E ainda existem as organizações 
que nasceram na nuvem e só utilizam aplicativos Web e dados 
nativos da nuvem. 

Na estrada dos dados, as placas 
apontam para a nuvem. Cada vez 
mais empresas estão migrando seus 
dados para a nuvem com o intuito 
de aproveitar a escalabilidade 
e a confiabilidade da infraestrutura  
que ela oferece. 

http://www.tableau.com/pt-br/learn/whitepapers/cloud-data-brief


Os dados, a força de gravidade e a nuvem

A Gartner prevê que os investimentos em TI mudarão 
consistentemente das ofertas de TI tradicionais para os 
serviços de nuvem. No setor de aplicativos de software,  
a migração total para a nuvem é estimada em 36 bilhões  
de dólares. Em 2020, a taxa de migração para a nuvem será 
de 37%, segundo a Gartner. 

Para garantir que sua experiência de análise continue ágil, 
é importante considerar a força gravitacional dos dados 
quando você planejar a implantação de recursos de análise. 

Mas, em um mundo onde cada organização segue um 
caminho diferente para chegar até a nuvem, falar é mais 
fácil do que fazer. Garantir que seus serviços e aplicativos 
continuem próximos dos dados que precisam ser analisados 
e das ferramentas de visualização que oferecem suporte 
ao modelo híbrido elimina a necessidade de trocar de 
plataforma à medida que seu ambiente muda e evolui.

Os aplicativos utilizados para 
analisar dados e criar visualizações 
estão sendo atraídos pelos dados. 
Atualmente, isso significa uma 
migração massiva para a nuvem. 



As várias facetas do modelo híbrido de análise de dados

A gravidade dos dados é apenas uma peça do quebra-cabeça 
que é planejar sua infraestrutura de análise. Outros fatores que 
devem ser considerados são o seu uso atual dos dados e seus 
planos para o futuro dos aplicativos de dados.

Mover dados e mudar fluxos de trabalho já consolidados pode 
ser um desafio. Por isso, seus aplicativos de análise devem 
auxiliar você em todas as etapas de sua jornada.

E o mais importante: você precisa considerar as necessidades 
dos seus usuários, englobando desde os administradores de 
sistema até os usuários finais que analisam seus próprios dados. 
Você tem uma equipe dedicada que possa cuidar dos hardwares 
e softwares instalados localmente? Seus usuários corporativos 
precisam ter acesso fácil aos aplicativos totalmente gerenciados 
na nuvem?

Um modelo híbrido oferece suporte a tecnologias implantadas 
localmente e na nuvem para seus dados, sua infraestrutura  
e seus aplicativos. Ele oferece a flexibilidade que você precisa 
para escolher onde implantar suas análises hoje, além de auxiliar 
você durante as mudanças e a evolução do seu ambiente.

Um modelo híbrido de análise 
oferece flexibilidade. Você pode 
escolher implantar o software 
onde estão os dados e ajustar 
a implantação para que ela 
acompanhe a evolução da  
sua estratégia de dados. 



As várias facetas do modelo híbrido de análise de dados

ARMAZENAMENTO LOCAL. Os aplicativos de análise e bancos de dados 
são hospedados e gerenciados pela organização em suas próprias 
instalações. Isso significa que a organização é responsável por 
fornecer os hardwares adequados e garantir que eles acompanhem 
as demandas futuras. A organização também gerencia e mantém 
ativamente os softwares.

Há diversas modalidades 
de armazenamento de 
aplicativos de análise e de 
dados, que variam desde  
o armazenamento local até  
a hospedagem total na nuvem. 
Cada uma delas oferece seus 
próprios benefícios. 

Hospedagem 
na nuvem

Armazenamento 
local

SaaS



O Tesco tem mais de 3.000 lojas no Reino Unido,  
e uma loja média comercializa mais de 15.000 produtos. 
Trata-se de uma quantidade enormede dados que 
é impossível analisar de uma só vez. Conectamos 
o Tableau Server em tempo real ao Teradata, e essa 
integração está funcionando muito bem”.
- ADAM YEOMAN, ANALISTA SÊNIOR DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE FORNECIMENTO, TESCO



As várias facetas do modelo híbrido de análise de dados

IAAS E PAAS. Em vez de comprar seu próprio hardware, você pode 
alugar uma infraestrutura oferecida por fornecedores de nuvem 
pública, como AWS, GCP ou Microsoft Azure, e implantar seu banco 
de dados ou suas ferramentas de análise na nuvem. Em geral,  
essa abordagem oferece benefícios de custo, escalabilidade 
e flexibilidade para o uso da infraestrutura ou plataforma como 
um serviço (IaaS e PaaS).

Há diversas modalidades 
de armazenamento de 
aplicativos de análise e de 
dados, que variam desde 
o armazenamento local até 
a hospedagem total na nuvem. 
Cada uma delas oferece seus 
próprios benefícios. 

Hospedagem 
na nuvem

Armazenamento 
local

SaaS



Usar o Tableau Server com o Amazon Web Server 
(AWS) nos permitiu aproveitar a conveniência da 
computação em nuvem, ter um controle granular 
do Tableau Server e ter a tranquilidade de sabermos 
que nossos dados nunca saem do AWS”.
- MANUEL ANDERE, CIENTISTA DE DADOS, PATREON



As várias facetas do modelo híbrido de análise de dados

SAAS TOTALMENTE HOSPEDADO. As análises baseadas na Web 
também podem ser oferecidas no modelo SaaS (software como 
um serviço). Isso significa que você não precisa se preocupar com 
a manutenção de hardwares ou softwares.

Lembre-se de que os dados têm mais massa. Migrar dados gera 
custos altos, tanto de tempo quanto de recursos. Um modelo 
híbrido de análise permite que você se conecte aos dados 
independentemente do banco de dados em que eles estão 
armazenados ou da infraestrutura em que eles estão hospedados.

Há diversas modalidades 
de armazenamento de 
aplicativos de análise e de 
dados, que variam desde  
o armazenamento local até 
a hospedagem total na nuvem. 
Cada uma delas oferece seus 
próprios benefícios. 

Hospedagem 
na nuvem

SaaSArmazenamento 
local



Para nós, a diferença entre o Tableau Online 
e o Tableau Server, que é armazenado 
localmente, pode ser ilustrada com a analogia do 
interruptor… Poderíamos simplesmente acioná-lo 
automaticamente. Tínhamos a ferramenta. Ela estava 
pronta para uso. Não precisávamos treinar ninguém 
para a função de administrador de dados”.
- BRIAN BUNCE, DIRETOR SÊNIOR DE PESQUISAS E ANÁLISES, BELLEVUE UNIVERSITY



A abordagem do Tableau para a nuvem é simples: tudo é uma 
questão de escolha. A escolha de como e onde você implantará 
suas análises. A escolha de analisar quaisquer tipos de dados, 
independentemente de onde eles estão armazenados. Seja com 
uma solução SaaS totalmente hospedada ou com um software 
implantado na nuvem ou localmente, o Tableau permite que você 
implante e gerencie suas análises do seu jeito.

Não importa em que parte da sua jornada para a nuvem você esteja, 
nós estamos aqui para ajudar.

Sobre a Tableau

Transforme dados brutos em informações acionáveis com o Tableau. 
Crie visualizações e painéis interativos que vão além dos relatórios 
padrão e revelam informações ocultas com análises que incentivam 
a exploração. Em seguida, compartilhe suas informações com 
segurança (localmente ou na nuvem) com colegas, parceiros, 
fornecedores, clientes e muito mais. Não importa se você é um 
empreendedor individual ou uma empresa com um departamento 
de TI, o Tableau pode ser escalonado para atender às suas 
necessidades. De pequenos negócios às maiores empresas,  
governos e universidades do mundo, organizações de toda parte 
usam o Tableau para ver e entender seus dados.

Leve-nos com você em sua jornada

Muitas organizações utilizam 
a nuvem para operar seus negócios 
e estão escolhendo caminhos 
diferentes para fazer isso. 
Os aplicativos que você escolher 
devem ser capazes de atender às 
suas necessidades atuais e futuras.

TABLEAU.COM/PT-BR/TRIAL

http://www.tableau.com/pt-br/products/trial

