Analytics total
Ciência de dados para
monetizar o negócio

Organizações do conhecimento

O aumento da disponibilidade dados e a sofisticação de ferramentas analíticas oferecem
uma oportunidade para as empresas explorarem novos modelos de negócio na era digital.
Entretanto, as empresas ainda não conseguem capturar todo o valor dos dados. Ocorre
então uma desconexão entre o processo de tomada de decisão, o valor do negócio e visão
analítica. Para que possam estar à frente dessa transformação digital, as empresas devem
desenvolver uma visão integrada em relação às oportunidades e à gestão dos novos recursos e
ferramentas.

Por dentro de uma Insight Driven Organization
Comportamento
aumentado

Dispositivos

Sensores

Aplicações

Ação

Magnitude
Escopo | Escala | Frequência
Analisar

Risco
Segurança | Confiabilidade | Precisão

Criação

Tempo
Latência | Oportunidade
Inteligência
aumentada

Rede

Conexão

Comunicação

Padrões

Information Value Loop
A Deloitte desenvolveu a abordagem Information Value Loop para ajudar as organizações a
compreenderem e se prepararem para a dinâmica do mundo de IoT e Analytics.

Automatizar
e monitorar

Interpretar
e reagir

Monitoramento em tempo real
Recomendações proativas
Automatização de respostas
Geração de valor
Uma Insight Driven
Organization identifica o
valor de Analytics e prioriza
as iniciativas de forma
adequada

Avaliar as ações/respostas no
contexto
Decisões na
empresa
Mudança de
mentalidade
Há o desenvolvimento
de uma cultura de
questionamentos chaves
e de tomada de decisão
baseada em insights

Desafiar o status quo
Controle
A arte da visualização
Busca garantir que os
insights sejam intuitivos e
aprimorem o processo de
tomada de ação
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O Analytics na prática

A Deloitte fornece uma abordagem
multidisciplinar para desenhar e
implementar a estratégia digital da
organização. Nossas soluções envolvem

A Deloitte fornece uma
abordagem multidisciplinar
para desenhar e
implementar a estratégia
digital da organização.

três dimensões: ciência de dados;
modelagem estatística e matemática e
tecnologias disruptivas para monetização
do negócio.

As etapas do Analytics

Gestão da informação
Garante qualidade,
uniformidade,
consistência, segurança,
privacidade e alavancagem
dos dados

Big data
Traz insights e dados
precisos para diversas
dimensões do negócio

Internet das Coisas (IoT)
Os dados gerados
por dispositivos
conectados trazem
novos insights para o
negócio

Advanced Analytics
Análises preditivas,
cognição, Machine
Learning e Text Analytics

Analytics em sua evolução

Nível de adoção pelas empresas

Baixo

Alto

Internet das
Coisas
Processamento de
linguagem natural
Análise de texto
Machine Learning e
predictive analytics

Cloud
Visualização e Self BI

Inteligência artificial e
análise cognitiva

Data lakes

Armazenamento
de dados
Business Intelligence (BI)

Processamento
in-memory
Big data

Sistema de Gestão Empresarial
(ERP)
Modelagem de dados

Cyber security

Crowd
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Nível de maturidade
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Modernizadores

Alto

Exponenciais

Visualização –
Business Intelligence
Relatórios e dashboards
interativos para tomada de
decisão rápida e precisa

O que fazemos?

Serviços e soluções para Insight Driven Organizations
Nós ajudamos nossos clientes desenhar, construir e operar uma Insight Driven Organization em diversas dimensões.
Buscamos maximizar o potencial de analytics para alavancar excelência operacional, produtos e serviços, competitividade e
perspectivas de crescimento.

Desenho da
estratégia

Gestão
de dados

Entrega de
informação

Melhoria de
performance

•• Roadmaps estratégicos e journey
maps

•• Gestão de dados mestres

•• Ingestão de dados

•• Arquitetura-alvo

•• Gestão de metadados

•• Armazenamento de dados

•• Governança e qualidade de dados

•• Data lakes e soluções in-memory

•• Segurança, controle e compliance

•• Corretagem e intercâmbio de dados

•• Arquitetura e linhagem de dados

•• Detecção e processamento de sinais

•• Risco / retorno de empreendimentos

•• Dados estruturados e
semi-estruturados

•• Aplicações de BI

•• Internet das Coisas (IoT)

•• Visualização e data discovery

•• Gestão de custos

•• Cyber security

•• Vozes, imagens, formas e escrita à
mão

•• Orquestração de ciclo de vida de
processos

•• Gestão de preços e rentaiblidade

•• Estudos de ciência de dados

•• Suporte à modelagem e decisão

•• Virtualização

•• Parcerias de negócio

•• Inovação e vantagem disruptiva
•• Monetização de dados
•• Black ops

•• Social data e digital data

•• Estratégia de gestão de performance
empresarial
•• Planejamento e previsões
•• Consolidações
•• Relatórios de gestão e financeiros
•• Motores de regras contáveis

•• Motores de reconciliação

Otimização
de insights

Amplificação de
inteligência

Construção de
capacidades

Gestão de
ambientes

•• Visualização e protótipos rápidos

•• Engajamento cognitivo

•• Desenho do modelo operacional

•• Infraestrutura como serviço

•• Processamento de linguagem natural
e análise de texto

•• Automação cognitiva

•• Change management

•• Plataformas como serviço

•• Análises preditivas e prescritivas com
Machine Learning

•• Detecção e modelagem cognitiva

•• Dados como serviço

•• Insights cognitivos

•• Centros de competência co-sourced e
serviços compartilhados
•• Desenvolvimento de talentos

•• Gestão de performance como serviço

•• Collaborative analytics
•• Ações guiadas
•• Advanced analytics

•• Agile delivery
•• Serviços lab e studio
•• Gestão de programas e de portifólio
•• Crowd sourcing

•• Entrega de informação como serviço
•• Insights como serviço

Nossas soluções têm como foco os diferentes domínios de sua
organização e os mais diversos setores de atuação do mercado.
Domínios

Clientes

Cadeia de suprimentos
e operações

•• Planejamento de clientes
•• Inovação de produtos
•• Otimização de preço
•• Marketing e aquisição de
clientes

Finanças

Força de trabalho

Risco e compliance

•• Planejamento da cadeia de
suprimentos

•• Plano de negócios e
previsões precisas

•• Recrutamento, pessoal e
retenção

•• Gestão de risco empresarial
e estratégico

•• Desenvolvimento de
produtos

•• Gestão de desempenho

•• Planejamento e formação da
força de trabalho

•• Fraude e garantia

•• Abastecimento e aquisição

•• Modelagem e gestão de
impostos

•• Treinamento e
desenvolvimento

•• Risco financeiro e contábil

•• Processamento de
transações e eficiência
operacional

•• Cultura

•• Fechamento e consolidação

•• Performance e recompensas

•• Efetividade e otimização de
distribuição

•• Estratégia e operações de
manufatura

•• Crescimento de vendas e
receita

•• Logística e distribuição

•• Suporte e serviços pós-venda

•• Sustentabilidade

•• Eficiência de ativos

•• Gestão de tesouraria

•• Risco operacional
•• Cyber security e gestão de
eventos

•• Operações
•• Segurança

•• Risco na cadeia de
suprimentos

Setores

Manufatura,
varejo e bens de
consumo
•• Experiência do
consumidor
•• Efetividade de
marketing
•• Fusões e aquisições
•• Cadeia de
suprimentos com
IoT
•• Gestão e
sensoriamento da
qualidade
•• Indústria 4.0
•• Lojas do futuro

Tecnologia,
mídia e telecomunicações
•• Digitalização
•• Dispositivos
conectados na IoT
•• Fusões e aquisições
•• Experiência do
consumidor
•• Monetização de
dados
•• Media streaming
•• Inovação de
produtos e serviços
•• Integração de
mercado vertical

Serviços
financeiros
•• Adequação de
capital
•• Conformidade
regulatória
•• Custos
•• Experiência do
consumidor
•• Underwriting
•• Processamento
de sinistros
•• Telemática para
seguradoras
•• Automação
cognitiva
•• Segurança e fraude
•• Serviços geridos e
COE’s

Setor público

•• Análises
operacionais de
serviços humanos e
de saúde (HHS)
•• Gestão de carga de
trabalho e plano de
trabalho
•• Gestão de casos
investigativos
•• Gestão de custos
sustentáveis
•• Soluções de
gestão financeira e
administrativa

Energia

Saúde

•• Gestão de risco
de perfuração e
gasodutos

•• Value based care

•• Otimização de
plataformas

•• Qualidade e
resultados clínicos

•• Manutenção
preditiva de plantas

•• Engajamento de
pacientes

•• Medidores
inteligentes e
modernização de
rede elétrica

•• Evidências de
mundo real

•• Análises de ativos
empresariais
•• Gestão de
interrupção de
planta

•• Transformação de
área terapêutica

•• Conformidade
regulatória
•• Excelência de
performance e
operacional
•• Serviços geridos e
COE’s

Fed

•• Detecção de fraude
e conformidade
com impostos
•• Ciclo de vida
de subvenções
e gestão de
performance
•• Engajamento e
serviços ao cidadão
•• Melhoria nas
operações
•• Detecção de risco
regulatório
•• Orçamento e
finanças federais
•• Cyber security
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