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Introdução

Ao escolher uma carreira, existem caminhos seguros e arriscados 
que você pode seguir. Uma carreira em data science oferece o melhor 
dos dois mundos. Por um lado, é uma escolha segura – a demanda por 
talentos na área continua aumentando e não mostra sinais de desace-
leração. Com análise de dados entre suas habilidades, você será muito 
requisitado em praticamente qualquer setor. Por outro lado, é uma 
área muito desafiadora: estamos produzindo quantidades massivas de 
dados, e esses dados estão possibilitando coisas incríveis. 

 
Mas, os métodos e estratégias que precisamos inventar continua-
mente para aproveitar todos esses dados significam que o futuro 
está continuamente sendo redefinido em tempo real. Aqueles que 
estiverem na linha de frente dos dados garantirão a vanguarda do 
progresso tecnológico.

 
A boa notícia é que não importa qual função você desempenhe – a segura, 
a arriscada ou um meio termo – existem amplas oportunidades de 
carreira para todos os interessados em data science.

Mas como você  
realmente começa?

É nesse momento que 
este guia entra em 
ação. Na Udacity, somos 
extremamente afortuna-
dos por colaborarmos com algumas das empresas mais 
visionárias do mundo e trabalhamos com alguns dos mais 
inovadores pensadores e criadores do universo de dados.  
Nossos parceiros de contratação representam algumas das 
melhores oportunidades de carreiras na área e são uma 
fonte crítica de informação sobre o que as empresas estão 
considerando em suas contratações.

Juntamos todos esses recursos para criar esse guia para você, 
e todos os nossos colaboradores especializados oferecem 
perspectivas e experiências únicas. Se você está interessado em 
seguir carreira em data science, este é seu guia completo.
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Opções de carreira: analistas, cientistas e engenheiros

Toda vez que você envia uma mensagem, escreve um tweet, posta 
uma foto no Facebook, clica em um link ou compra algo online, você 
está gerando dados. E, considerando que existem mais de 3.5 bilhões 
de usuários de internet no mundo e 2 bilhões de usuários de celular, 
estamos falando em uma quantidade enorme de dados.

Felizmente, à medida que os dados se multiplicaram, a habilidade de 
coletar, organizar e analisar também se multiplicou. O armazenamento 
de dados está mais barato, o poder de processamento está mais massivo 
e as ferramentas estão mais acessíveis do que nunca para extrair os 
zettabytes de dados disponíveis para inteligência de negócios. Nos 
últimos anos, a análise de dados fez de tudo, desde prever o preço 
das ações até evitar incêndios domésticos.

Analisar esses dados requer um exército de mestres dos dados. Traduzin-
do: nunca houve uma época melhor para seguir uma carreira em 
data science. Em 2011, o McKinsey Global Institute previu que, até 2018, 
os Estados Unidos poderiam enfrentar uma escassez de 1,5 milhão 
de profissionais que sabem como aproveitar a análise de dados para 
tomar decisões efetivas – nós já estamos no caminho para exceder esse 
número. Em um relatório recente de ciência de dados da CrowdFlower, 
um espantoso número de “83% dos cientistas de dados pesquisados 
acham que há uma escassez de cientistas de dados atualmente”.

Entra: você.
O primeiro passo no seu caminho para ser um profissional de data 
science é conhecer melhor as três principais opções de carreira na área: 

analista de dados, cientista de dados e engenheiro de dados.

http://www.internetlivestats.com/internet-users/
http://www.internetlivestats.com/internet-users/
http://thehub.smsglobal.com/smartphone-ownership-usage-and-penetration
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation
https://visit.crowdflower.com/data-science-report.html
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ANALISTA DE DADOS

Um analista de dados é essencialmente um cientista de dados júnior. 
Esse é o cargo perfeito para começar, se você é novo na carreira de data 
science e está interessado em saber como ela funciona. Os analistas 
de dados não têm as bases matemáticas ou de pesquisa para inventar 
novos algoritmos, mas eles têm uma forte compreensão de como usar 
as ferramentas existentes para resolver problemas.

Habilidades e ferramentas

Analistas de dados precisam ter um conhecimento básico de cinco 
competências: programação, estatística, machine learning, data wrangling  
e visualização de dados. Além das habilidades técnicas, a atenção a deta- 
lhes e a habilidade de efetivamente apresentar resultados são igualmente 
importantes para ser um analista de dados de sucesso.

   O que isso significa

Analistas de dados recebem direcionamento de profissionais com 
mais experiência nas organizações. Baseados no direcionamento, 
eles obtêm, processam e resumem os dados. Analistas de dados são 
aqueles que garantem a qualidade do data scraping, fazendo consultas 
em bancos de dados de acordo com a demanda de diferentes áreas da 
empresa e realizando a triagem nesses dados para chegar a resoluções 
oportunas. Eles também agrupam os dados e os usam para contar 
histórias ou apresentá-los de maneira visual.

Ter interesse genuíno por dados e buscar se atualizar sobre as 
melhores práticas e ferramentas em desenvolvimento servem 
bem todos os profissionais de dados, não importa o nível de  
senioridade.

Opções de carreira: analistas, cientistas e engenheiros
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CIENTISTA DE DADOS

Algumas empresas consideram os títulos de “cientista de dados” e 
“analista de dados” como sinônimos. Porém, existem diferenças entre 
os dois em termos de conjunto de habilidades e experiência. Apesar 
de cientistas de dados e analistas de dados terem a mesma missão 
em uma organização – coletar informações com base em uma quanti- 
dade massiva de dados disponíveis – o trabalho de um cientista de dados 
requer habilidades mais sofisticadas para trabalhar com um volume 
maior de dados, garantindo velocidade no processo.

Propriamente dito, o cientista de dados é alguém que consegue fazer 
pesquisas não dirigidas e resolver problemas e questões abertas. 
Cientistas de dados normalmente possuem diplomas avançados em 
uma área quantitativa, como ciência da computação, física, estatística 
ou matemática aplicada, e possuem conhecimento para inventar novos 
algoritmos para resolver problemas de dados.

Cientistas de dados são extremamente valiosos para suas empresas 
pois seu trabalho pode descobrir novas oportunidades de negócio ou 
economizar dinheiro da empresa ao identificar padrões escondidos 
nos dados (por exemplo, destacando comportamentos surpreendentes  
dos consumidores ou encontrando potenciais falhas nos clusters de 
armazenamento).

Habilidades e ferramentas

Enquanto o analista de dados pode considerar os dados de apenas 
uma única fonte, um cientista de dados explora dados de várias fontes 
diferentes. Cientistas de dados usam ferramentas como o Hadoop (o 
framework mais utilizado para processamento distribuído de dados), 
linguagem de programação como Python e R e aplicam procedimentos 
de matemática e estatística avançadas.

O exato conjunto de habilidades varia por organização e projeto, mas 
esse exemplo da Data Science London dá uma noção do quão complexo 
o conjunto de habilidades do cientista de dados pode ser:

Opções de carreira: analistas, cientistas e engenheiros
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Toolkit do cientista de dados

ü Java, R, Python (extra: Clojure, Haskell, Scala);

ü Hadoop, HDFD, MapReduce (extra: Spark, Storm);

ü HBase, Pig, Hive (etra: Shark, Impala, Cascalog);

ü ETL, Webscrapers, Flume, Sqoop (extra: Hume);

ü SQL, RDBMS, DW, OLAP;

ü Knime, Weka, RapidMiner (extra: SciPy, NumPy, Scikit-learn, Pandas);

ü D3.js, Gephi, Ggplot2, Tableau, Flare, Shiny;

ü SpSS, Matlab, SAS;

ü NoSQL, MongoDB, Couchbase, Cassandra;

ü E sim: MS-Excel, a ferramenta de data science mais utilizada e 
subestimada.

Fonte: Data Science London

A mais valiosa habilidade não técnica que um cientista de dados traz 
à mesa é uma intensa curiosidade. Cientistas de dados precisam ser 
motivados a fazer perguntas e buscar soluções e, ao fazê-lo, desenter-
rar informações que podem transformar o negócio.

Opções de carreira: analistas, cientistas e engenheiros

   O que isso significa

Cientistas de dados, essencialmente, alavancam dados para 
resolver problemas de negócios. Eles interpretam, extrapolam 
e prescrevem dados para entregar recomendações práticas. 
Um analista de dados resume o passado; um cientista de dados 
planeja para o futuro.

Cientistas de dados podem identificar precisamente como otimizar 
sites para conquistar mais clientes, como desenvolver produtos 
de acordo com diferentes comportamentos de consumo ou como 
ajustar o processo logístico da empresa, priorizando velocidade e 
reduzindo desperdícios.

http://datasciencelondon.org/


GUIA COMPLETO PARA COMEÇAR UMA CARREIRA EM DATA SCIENCE

10

ENGENHEIRO DE DADOS

Um engenheiro de dados constrói um pipeline de dados robusto e 
resistente a falhas, limpando, transformando e agregando dados 
bagunçados e desorganizados em bancos ou fonte de dados. Engenhei-
ros de dados são geralmente engenheiros de software por profissão. Em 
vez de análises, engenheiros de dados são responsáveis por compilar 
e instalar sistemas de banco de dados, escrever consultas complexas, 
escalar para múltiplas máquinas e colocar sistemas de recuperação de 
desastres em funcionamento.

Engenheiros de dados essencialmente estabelecem as bases para o 
analista ou o cientista de dados facilmente resgatar os dados necessários 
para suas avaliações e experimentos.

Habilidades e ferramentas

Enquanto cientistas de dados extraem valor dos dados, engenheiros de 
dados são responsáveis por garantir que os dados fluam suavemen-
te de uma fonte para seu destino, para que possam ser processados. 
Sendo assim, engenheiros de dados possuem profundo conhecimento 
e experiência em:

ü Tecnologias baseadas em Hadoop, como MapReduce, Hive e Pig; 

ü Tecnologias baseadas em SQL (Structured Query Language), como 
PostgreSQL e MySQL; 

ü Tecnologias NoSQL como Cassandra e MongoDB;  

ü Soluções de armazenamento de dados.

   O que isso significa

Engenheiros de dados fazem os bastidores do trabalho que 
permite que o analista e o cientista façam seus trabalhos com 
mais eficiência.

Opções de carreira: analistas, cientistas e engenheiros
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O RESULTADO

Você possui muitas opções quando se trata de uma carreira trabalhando  
com dados. Se você está interessado nessa área, suas três maiores 
opções são analista de dados, cientista de dados e engenheiro de dados.

Sanjay Venkateswarulu, cofundador da startup de análise de big data 
e visualização Datavore Labs, traça a história dessas subdivisões:

“Analistas de dados se transformaram nessas três ou mais disciplinas 
especializadas. Eu acredito que é a mesma especialização pela qual 
os médicos passaram no nascimento da medicina moderna. Primeiro, 
havia o líder da nossa aldeia ou ancião que exercia o papel principal, 
mas as ferramentas de negócio se tornaram mais e mais especializa-
das, por isso agora temos médicos gerais, cirurgiões e neurocientistas.”

Se você é novo na área de data science, deve começar querendo ser o 
“médico geral” na analogia de Venkateswarulu – um cargo de analista. 
Conforme desenvolve suas habilidades e adquire experiência, você 
poderá progredir para cientista ou engenheiro de dados.

Opções de carreira: analistas, cientistas e engenheiros
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O mercado de data science, 

a profissão mais sexy do século XXI
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Poucas profissões foram cercadas por tanta hipérbole como a de 
cientista de dados. O Harvard Business Review referiu-se a ele como 
“a profissão mais sexy do século XXI”. Uma afirmação tão positiva 
certamente geraria reações adversas, como por exemplo algumas 
vozes apocalípticas afirmando que a função seria completamente 
substituída por automação dentro de uma década.

Isso não irá acontecer.

Como a ciência de dados se classifica

Independentemente de onde você se posiciona em relação à atrativi-
dade da ciência de dados, é simplesmente impossível ignorar a 
importância contínua dos dados e nossa capacidade de analisá-los, 
organizá-los e contextualizá-los. Quando o Glassdoor, com base em 
suas vastas bases de dados sobre empregabilidade e feedback dos 
funcionários, lançou sua lista dos 50 melhores empregos nos EUA, 
adivinha qual foi o número um? Cientista de dados. 

Então a função veio para ficar, mas, inquestionavelmente, as especifi-
cidades do que um cientista de dados faz irão evoluir. Com tecnologias 
como machine learning se tornando cada vez mais comuns e áreas 
emergentes como deep learning ganhando força significativa entre 
pesquisadores e engenheiros – e as empresa que os contratam 

– cientistas de dados continuam a dominar uma incrível onda de 
inovação e progresso tecnológico.

As empresas estão se afogando nos dados,  
famintas por insights 

Além disso, há uma questão simples de demanda. Um artigo de 2015 
da revista Forbes, intitulado “The 10 Toughest Jobs To Fill In 2016” (em 
tradução livre, “Os 10 cargos mais difíceis de preencher em 2016”) 
observou que “candidatos qualificados são uma oferta reduzida”.

Com a explosão do big data e a necessidade de acompanhá-lo, 
empregadores continuam contratando cientistas de dados. No 
entanto, candidatos qualificados são uma oferta reduzida. A área 
é nova o suficiente para que o Bureau of Labor Statistics sequer a 
considere uma profissão. No entanto, milhares de empresas – de 
startups que analisam os dados do cartão de crédito para direcionar 
as campanhas de marketing e publicidade a corporações gigantes 
como Ford Motor e Price Waterhouse Coopers – estão trazendo 
dezenas de pessoas que podem pegar conjuntos de dados gigantes 
e transformá-los em informações úteis. Conforme um relatório de 
abril de 2016 da Forrester – empresa de pesquisa do mercado de 
tecnologia – colocou, “empresas estão se afogando em dados, mas 
famintas por insights”.

O mercado de data science, a profissão mais sexy do século XXI

https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century/
https://www.glassdoor.com/List/Best-Jobs-in-America-LST_KQ0,20.htm
http://www.forbes.com/sites/susanadams/2015/09/24/the-10-toughest-jobs-to-fill-in-2016/#2715e4857a0b30ded8904596


GUIA COMPLETO PARA COMEÇAR UMA CARREIRA EM DATA SCIENCE

14

Equilíbrio entre vida profissional e pessoal

A verdade é, se você está considerando uma nova carreira ou contem- 
plando uma mudança de carreira, ser cientista de dados é um caminho 
extremamente fascinante. Não apenas existe a demanda – e os salários 
que a acompanham! – mas o trabalho por si só oferece ótimo equilíbrio 
entre vida profissional e pessoal. De acordo com outro estudo recente 
da Glassdoor (a pesquisa deles sobre os 25 melhores empregos para 
equilíbrio entre vida profissional e pessoal), a profissão de cientista de 
dados ocupa o primeiro lugar neste quesito.

Dito isso, enquanto você provavelmente está se animando com uma 
carreira nessa área ascendente (quem não o faria, após ler os trechos 
anteriores?), fique atento ao fato de que, apesar da esmagadora 
demanda, dos salários altos e do grande equilíbrio entre vida profissio-
nal e pessoal, existem também desafios reais a serem enfrentados se 
você quiser ter sucesso nessa área. Talvez o mais crítico deles seja o 
ritmo das mudanças tecnológicas.

O ritmo da mudança

O artigo da Forbes citado acima extrai suas informações, em grande 
parte, de um estudo divulgado pela Society of Human Resource 
Management (SHRM), em parceria com uma empresa da Califórnia 
chamada CareerCast. Escrevendo sobre o estudo no site da SHRM, o 
autor Tony Lee notou o seguinte:

“O fato de que a rápida inovação técnica faz com que muitas habilida-
des se tornem obsoletas rapidamente aumenta a necessidade de 
incorporar muito treinamento prático e reforça a noção de as habilida-
des uma vez perfeitas de um candidato poderem se tornar desatuali-
zadas até seu primeiro ano no emprego.”

Atualmente, existe muita discussão sobre o paradigma da educação 
moderna que se desloca para um modelo de aprendizagem ao longo 
da vida, ou lifelong learning. Sebastian Thrun, presidente e cofundador 
da Udacity, palestrou no NPR sobre isso e destacou que as universi-
dades modernas, por definição, não conseguem acompanhar o ritmo 
da tecnologia e, portanto, não estão equipadas para apoiar adequada-
mente os objetivos de carreira de seus alunos ou as necessidades das 
empresas que estão desesperadas para contratar um novo talento.

O mercado de data science, a profissão mais sexy do século XXI

https://www.glassdoor.com/blog/25-jobs-worklife-balance-2015/
https://www.glassdoor.com/blog/25-jobs-worklife-balance-2015/
http://www.shrm.org/hrdisciplines/staffingmanagement/articles/pages/10-toughest-jobs-to-fill-2016.aspx
http://www.shrm.org/hrdisciplines/staffingmanagement/articles/pages/10-toughest-jobs-to-fill-2016.aspx
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“Os programas Nanodegree estão nesta fronteira da inovação. As 
universidades, por natureza, possuem dificuldades de acompanhar o 
mercado. Como resultado, assuntos modernos como ciência de dados 
raramente são ensinados nas universidades hoje em dia. Eu acho que 
o mundo está passando de uma educação única para uma educação 
contínua ao longo da vida. Mais e mais pessoas precisam mudar de 
um emprego para outro, e isso significa que você precisa se afastar de 
um diploma único – e se manter assim pelo resto da vida – para um 
mundo onde a educação é misturada com sua vida pessoal e profissio-
nal. Acredito que devemos a nossos alunos não apenas educação 
gratuita, mas educação que funciona.”

A nova definição de “emprego”

O cenário atual de empregabilidade está de fato mudando, com novos 
tipos de empregos sendo criados todos os dias, e o tempo de permanên-
cia no emprego está diminuindo consideravelmente. A própria definição 
de “emprego” está sendo redefinida em tempo real para incorporar 
tecnologia, mobilidade, flexibilidade e conectividade global.

Diante dessa transformação, é fundamental que se tenha uma compreen-
são clara das habilidades necessárias para o sucesso profissional. Em 
um recente artigo do Wall Street Journal, a autora Elizabeth Dwoskin – 
citando um relatório da RJ Analytics – escreveu o seguinte:

“As cinco principais habilidades indicadas para cientistas de dados 
eram análise de dados, data mining, machine learning e conhecimen-
to de linguagem de programação R e Python.”

O mercado de data science, a profissão mais sexy do século XXI

http://blogs.wsj.com/digits/2015/10/07/new-report-puts-numbers-on-data-scientist-trend/
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O que um cientista de dados faz?

Vamos agora retornar a esse possivelmente canônico, talvez 
inacreditável, artigo da Harvard Business Review sobre a ciência de 
dados ser a profissão mais sexy do século XXI. Nesse artigo, os autores 
descrevem o que os cientistas de dados fazem em termos bastante 
extravagantes:

“Os cientistas de dados fazem descobertas enquanto navegam pelos 
dados. Esse é seu método preferido de navegar pelo mundo ao seu 
redor. À vontade no universo digital, eles são capazes de trazer 
estrutura para grandes quantidades de dados não formatados e 
possibilitar a análise. Eles identificam fontes de dados ricas, unindo-as 
a outras potencialmente incompletas, e limpam o conjunto resultan-
te. Em um cenário competitivo onde desafios continuam mudando e 
dados nunca param de fluir, cientistas de dados ajudam tomadores de 
decisão a mudarem da análise ad hoc para uma discussão contínua 
sobre dados.”

E quanto a quem faz esse tipo de coisa?

“Pense nele ou nela como um híbrido entre hacker de dados, analista, 
comunicador e conselheiro confiável.”

Se isso parecer romântico, excitante e sim, sexy, então ser cientista de 
dados é algo de que você vai gostar. Mas se essa definição é um pouco 
florida demais para você, pense no seguinte como alternativa:

O cinetista de dados é responsável por:

ü Limpar, extrair, transformar e carregar dados de vários bancos, 
formatos e fontes de dados;

ü Usar técnicas de análise exploratória de dados para identificar relações 
significativas, padrões ou tendências de um complexo conjunto de 
dados;

ü Classificar dados não rotulados ou prever o futuro com estatística 
aplicada e algoritmos de machine learning;

ü Comunicar análises e descobertas por meio de visualizações de dados 
eficazes.

GUIA COMPLETO PARA COMEÇAR UMA CARREIRA EM DATA SCIENCE O mercado de data science, a profissão mais sexy do século XXI
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Essas informações foram obtidas no resumo da ementa do programa 
Nanodegree Data Scientist, da Udacity, e oferece um retrato claro do 
que um cientista de dados faz no dia a dia – com quais ferramentas 
trabalha, quais técnicas usa e como aplica seu aprendizado.

Resumindo, creio que podemos dizer, com segurança, que assim como 
os dados vêm para ficar, o mesmo acontece com quem usa ciência 
para compreendê-los. Se você está buscando uma carreira que ofereça 
oportunidades, tenha demanda, pague um ótimo salário e permita 
equilíbrio incomparável entre vida profissional e pessoal, deve considerar 
trabalhar como cientista de dados!

O mercado de data science, a profissão mais sexy do século XXI

https://br.udacity.com/course/data-scientist--nd025-br
https://br.udacity.com/course/data-scientist--nd025-br
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Iniciando com análise de dados: oportunidades e 
salários
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Iniciando com análise de dados: oportunidades e salários

Os dados são uma nova fronteira do século XXI, e empresas de todos 
os setores estão literalmente escolhendo entre uma enxurrada 
de novas informações disponíveis. Petabytes de dados oferecem 
informações detalhada sobre tudo: quando, com que frequência e onde 
os clientes estão usando os produtos, e até a forma precisa como um 
processo funciona por uma quantidade quase infinita de pontos de 
contato.

Mas todos esses dados são inúteis para um negócio se não houver 
alguém para organizá-los, avaliá-los, obter insights práticos e comunica-
los visualmente, verbalmente ou de ambas as formas.

É aí que você entra.

Alta demanda para profissionais altamente  
qualificados

Os analistas de dados são extremamente demandados e por um 
bom motivo – o trabalho em si é exigente. A ciência de dados está na 
interseção de estatísticas, inteligência de negócios, sociologia, ciência da 
computação e comunicação. Você precisa entender muito de números, 
mas também ser um grande comunicador; deve ser um engenheiro 
analítico, mas também saber pensar de forma abstrata.

Como o gerente sênior de tecnologia da web, Erik Berger, recentemente  
observou, isso envolve muito mais do que apenas ter as habilidades 
certas:

“Você obviamente precisa de habilidades técnicas para poder extrair 
dados e executar análises estatísticas, mas também da habilida-
de mais intangível de encontrar padrões ou irregularidades para 
reportar. Para ser bom nisso, você precisa entender completamente 
a natureza do negócio que está analisando – observar os números é 
apenas metade da história.”

Essa combinação de habilidades técnicas e perspicácia conceitual é o 
motivo pelo qual bons cientistas de dados estão em constante demanda, 
são tão valorizados e bem remunerados.
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O que o analista de dados faz

De acordo com nossos parceiros da PAYSA, o salário do analista de dados 
pode variar entre 85 e 125 mil dólares anuais nos Estados Unidos!

À medida que a necessidade de profissionais de dados se amplifica, o 
mesmo acontece com a rede interconectada de trabalhos de dados. Os 
analistas de dados frequentemente trabalham próximos a cientistas 
de dados (observação: algumas empresas misturam os dois títulos), 
administradores de banco de dados, engenheiros de dados – e provavel-
mente outras funções adicionais, conforme a indústria se desenvolve.

Aqui segue um pouco de contexto financeiro para balizar sua decisão de 
se tornar um analista de dados, de acordo com o DataJobs.

Variação de salário nacional americano para os seguintes empregos 
com dados:

ü Analista de dados (nível iniciante): 50.000 a 75.000 dólares anuais;

ü Analista de dados (com experiência): 65.000 a 110.000 dólares anuais;

ü Cientista de dados: 85.000 a 170.000 dólares anuais;

ü Administrador de banco de dados (nível iniciante): 50.000 a 70.000 
dólares anuais;

ü Administrador de banco de dados (com experiência): 70.000 a 120.000 
dólares anuais;

ü Engenheiro de dados (júnior/generalista): 70.000 a 115.000 dólares 
anuais;

ü Engenheiro de dados (especialista): 100.000 a 165.000 dólares anuais.

Cada uma dessas funções contribui fortemente para obtenção, análise 
e entrega de dados. Embarcar em uma carreira como analista de dados 
oferece muitas opções conforme você aprimora suas habilidades.

Um relatório recente da Robert Half, uma das maiores empresas de 
recrutamento do mundo, aponta que um cientista de dados especialis-
ta no Brasil pode ganhar entre 12 e 22 mil reais mensais – um aumento 
de 15% em relação a 2017.

É importante notar que, dada a crise de talentos e o estado dinâmico 
da indústria de dados, a remuneração está longe de ser padronizada. E, 
claro, os salários são atualmente baseados em quanto a empresa está 
disposta a pagar para suprir suas necessidades imediatas.

Iniciando com análise de dados: oportunidades e salários

https://datajobs.com/big-data-salary
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Cenário americano e brasileiro: onde estão os em-
pregos

Não é novidade que, nos Estados Unidos, os empregos na área de dados 
estão significativamente direcionados para os principais polos tecnológi-
cos do país: São Francisco e Nova York.

Enquanto São Francisco representa apenas 7% dos empregos postados 
no Dice, é o lar de 24% dos empregos em big data existentes. Nova York 
e a área próxima à capital americana são a segunda e terceira colocadas 
com maior número de empregos em big data.

Dito isso, empregos para analistas de dados iniciantes estão disponíveis 
em muitas outras áreas metropolitanas ao redor deste país. Boston 
e Seattle são apenas 3% dos empregos postados no Dice, mas são lar 
de 7% e 6%, respectivamente, dos empregos na área de dados, o que 
significa que eles possuem grande oferta de vagas na área que você 
está procurando. O mesmo ocorre com a Filadélfia e Los Angeles.

É possível realizar um paralelo entre um cenário americano e o  
brasileiro ao observar que os principais empregos no Brasil estão nos 
principais pólos econômicos e tecnológicos de nosso país. O principal 
ponto aqui é observar que a tendência observada nos Estados Unidos 
está chegando com força, e já se observa muitas opções quando se 
trata de localização de trabalho. E há mais boas notícias: se a cidade 
onde você gostaria de morar não está cheia de empregos de analista 
de dados, saiba que há mais oportunidades de trabalho por contrato, 
freelance e remoto do que nunca. Você tem a liberdade de determinar 
o que é melhor para seus objetivos, estilo de vida e experiência.

Benefícios adicionais: intelectual e financeiro

Se você está contemplando uma mudança de carreira ou apenas  
iniciando no mundo profissional, perseguir o caminho da análise de 
dados é uma promessa séria para sua conta bancária e seu cérebro.

Iniciando com análise de dados: oportunidades e salários
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Funções e habilidades: o que você precisa saber para ser contratado

Muitas fontes enfatizam que se tornar um cientista de dados requer 
um domínio abrangente de várias áreas, incluindo o desenvolvimen-
to de software, data wrangling, banco de dados, estatística, machine 
learning e visualização de dados.

A verdade é que não é sempre assim. Você não precisa necessariamen-
te aprender uma vida inteira de informações relacionadas a dados para 
iniciar uma carreira em dados. Para determinar qual é a melhor oportuni-
dade para você, com base em suas habilidades atuais, é importante 
aprender a ler atentamente as descrições de empregos em ciência de 
dados. Isso também auxiliará que você entenda quais são as habilida-
des que você precisará desenvolver para se candidatar aos empregos 
que deseja.

Quatro cenários de empregos em data science

“Cientista de dados” é usado frequentemente como um título geral 
para descrever trabalhos que são drasticamente diferentes. Para ajudar 
você a navegar pelas múltiplas oportunidades, vamos entender quatro 
diferentes tipos de empregos em ciência de dados e cenários comuns:

1. Você é o cientista e o analista: existem muitas empresas 
onde ser um cientista de dados é sinônimo de ser um analista 
de dados. Seu trabalho pode consistir em tarefas como puxar 
dados do banco MySQL, dominar tabelas dinâmicas no Excel e 
produzir visualizações de dados básicas (exemplo: gráficos de 
linha e barra). Você pode, ocasionalmente, analisar resultados 
de um teste A/B ou liderar a conta do Google Analytics da 
empresa. Uma situação como essa é uma ótima oportunida-
de para aspirantes a cientistas de dados aprenderem o básico. 
Depois que você estiver dominando as responsabilidades do dia 
a dia, uma empresa como essa pode ser um bom ambiente para 
tentar novas coisas e expandir seu conjunto de habilidades.

2. Você é o primeiro contratado: algumas empresas chegam 
a um ponto em que possuem muito tráfego (e uma quantidade  
cada vez maior de dados), e estão procurando alguém para 
configurar boa parte da infraestrutura de dados de que preci- 
sarão no futuro. Elas também precisam de alguém para fazer 
análises. Você verá anúncios de emprego listados como “cien- 
tista de dados” e “engenheiro de dados” para esse tipo de cargo. 
Em uma situação como essa, é possível que você seja um dos 
primeiros contratados na área de dados, então, é provável que 
seja menos importante você ser um especialista em estatística  
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ou machine learning. Um cientista de dados com base em 
engenharia de software pode se destacar em uma função como 
essa, onde é mais importante que um cientista de dados faça 
contribuições significativas por meio de dados para o código de 
produção e forneça insights e análises básicas. Oportunidades de 
mentoria para cientistas de dados iniciantes podem ser menos 
abundantes e, como consequência, você terá frequentemen-
te ótimas oportunidades de se destacar e crescer após passar 
por provas de fogo. Mas haverá menos orientação e você pode 
enfrentar um risco maior de queda ou estagnação.

3. Dados são o negócio: há uma série de empresas onde os 
dados (ou a plataforma de análise de dados) são o produto. 
Nesse caso, a análise de dados ou machine learning podem ser 
bastante intensas. Essa é provavelmente a situação ideal para 
alguém que possui uma base formal em matemática, estatística 
ou física e espera prosseguir por um caminho mais acadêmico. 
Os cientistas que estão nesse contexto provavelmente focam 
mais em gerar ótimos produtos orientados a dados do que 
responder questões operacionais da empresa. As empresas 
que se enquadram nesse grupo podem ser voltadas para o 
consumidor, com enormes quantidades de dados, ou oferecem 
um serviço baseado em dados.

4. A empresa é orientada por dados: muitas empresas se 
enquadram nesse grupo. Nesse tipo de função, você está  
provavelmente se juntando a uma equipe já estabelecida de 
cientistas de dados. Normalmente, essas empresas procuram 
por generalistas ou querem atender um nicho específico para 
o qual sentem que sua equipe não está sendo suficiente, 
como visualização de dados ou machine learning. Algumas das  
habilidades mais importantes em entrevistas nessas empresas 
são a familiaridade com as ferramentas projetadas para ‘big  
data’ (por exemplo, Hive ou Pig) e experiência com conjuntos  
de dados desorganizados e “da vida real”. 

Espero que isso dê a você uma noção do quão amplo é o titulo de 
‘cientista de dados’. Cada um dos quatro cenários acima está em busca 
de diferentes níveis de conjuntos de habilidades, conhecimento ou 
experiência. Apesar disso, todas essas ofertas de emprego provavel-
mente serão nomeadas “cientista de dados”, então, leia atentamente a 
descrição da vaga para ter uma noção do tipo de equipe a que você irá 
se juntar, quais desafios enfrentará, quais oportunidades de crescimen-
to terá e quais habilidades precisará desenvolver.

Funções e habilidades: o que você precisa saber para ser contratado
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Oito habilidades relacionadas a dados que farão 
você ser contratado

À medida que você começa a considerar qual caminho de carreira é o mais 
adequado para você, é importante estabelecer quais são os fundamen-
tos de dados que se aplicam a qualquer um dos caminhos que seguir. 
Abaixo, você encontrará um conjunto essencial de oito competências 
em ciência de dados que precisa desenvolver, independentemente da 
função:

Ferramentas básicas: independentemente do tipo de empresa em 
que está se candidatando, provavelmente será esperado que você saiba  
usar as ferramentas do mercado. Isso significa uma linguagem de 
programação estatística, como Python ou R, e uma linguagem de  
consulta de banco de dados como SQL.

Estatística básica: ao menos uma compreensão básica de estatística é 
vital para um cientista de dados. Você deve ter familiaridade com testes 
de estatística, distribuições, estimativas por máxima verossimilhança, 
etc. Lembre-se das suas aulas de estatística básica! Esse também será 
o caso para machine learning, mas, um dos mais importantes aspectos 
do seu conhecimento em estatística será a compreensão de quando 

técnicas diferentes são (ou não são) uma abordagem válida. Estatísti-
ca é importante em todo o tipo de empresa, mas, especialmente nas 
empresas orientadas por dados, onde o produto não é focado em dados 
e as partes interessadas do produto irão depender de sua ajuda para 
tomar decisões, projetar e avaliar experimentos.

Machine learning: se você está em uma grande empresa com 
enorme quantidade de dados ou trabalhando em uma empresa onde 
o produto em si é especialmente orientado a dados, pode ser o caso 
de você querer estar familiarizado com métodos de machine learning. 
Isso significa compreender, por exemplo, métodos de combinação 
(ensemble), k-vizinhos mais próximos (KNN, ou k-nearest neighbors) 
e florestas aleatórias (random forest) – todos os chavões de machine 
learning. É verdade que muitas dessas técnicas podem ser implemen-
-tadas usando bibliotecas de R ou Python – por isso, não é necessaria-
mente um problema você não ser o maior especialista do mundo em 
funcionamento de algoritmos. Mais importante é entender os amplos 
riscos e realmente compreender quando é apropriado usar diferentes 
técnicas.

Funções e habilidades: o que você precisa saber para ser contratado



GUIA COMPLETO PARA COMEÇAR UMA CARREIRA EM DATA SCIENCE

26

Cálculos com múltiplas variáveis e álgebra linear: pode ser que, na 
entrevista, solicitem que você derive alguns dos resultados de machine 
learning e estatística que utiliza em outro lugar. Mesmo que não o faça, 
seu entrevistador pode perguntar algumas questões básicas de cálculo 
de múltiplas variáveis ou álgebra linear, já que eles formam a base de 
muitas dessas técnicas. Você pode se perguntar por que um cientista de 
dados precisaria entender disso se existem diversas implementações 
inovadoras em sklearn ou R. A resposta é que, em um certo ponto, pode 
valer a pena para uma equipe de cientistas de dados construir suas 
próprias implementações internamente. Compreender esses conceitos 
é mais importante em empresas onde o produto é definido por dados 
e pequenas melhorias no desempenho preditivo ou otimização de 
algoritmos podem levar a grandes vitórias para a empresa.

Data wrangling: muitas vezes, os dados que você está analisando são 
confusos e difíceis de trabalhar. Por isso, é realmente importante saber 
como lidar com imperfeições nos dados. Alguns exemplos de imperfei-
ções em dados incluem valores faltantes, formatação inconsistente 
de uma sequência de caracteres (ex.: ‘New York’ frente a ‘new york’ ou 
‘ny’) e formatação de dados (‘2014-01-01’ frente a ‘01/01/2014’, marca 
temporal frente a horário unix, entre outros). Isso será mais importan-
te em empresas menores, onde você é um recém-contratado da área 
de dados, ou empresas orientadas por dados onde o produto não é 

relacionado a dados (especialmente as que crescem com muita rapidez, 
sem dar atenção suficiente à limpeza dos dados), mas é importante que 
todos possuam tais habilidades.

Comunicação e visualização de dados: a comunicação e visualização 
de dados é extremamente importante, especialmente em empresas 
novas que estão tomando decisões orientadas por dados pela primeira 
vez ou aquelas onde os cientistas de dados são vistos como as pessoas 
que ajudam os outros a tomar decisões baseadas em dados. Quando 
falamos em comunicar, isso significa descrever suas descobertas ou a 
forma como as técnicas funcionam para o público, tanto técnico como 
não técnico. Em termos de visualização, pode ser imensamente útil se 
familiarizar com ferramentas de visualização de dados como ggplot e 
d3.js. É importante não apenas estar familiarizado com as ferramentas 
necessárias para visualizar dados, mas também com os princípios por 
trás da codificação visual de dados e comunicação de informações.

Engenharia de software: se você está sendo entrevistado em uma 
empresa pequena e é uma das primeiras contratações em ciência 
de dados, pode ser importante ter uma forte base em engenharia de 
software. Você será responsável por lidar com um grande número de 
registros de dados e, potencialmente, o desenvolvimento de produtos 
orientados por dados.

Funções e habilidades: o que você precisa saber para ser contratado
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Pensando como um cientista de dados: as empresas querem ver que  
você é um solucionador de problemas orientado por dados. O que  
significa que, em algum ponto do processo de entrevista, você provavel-
mente será questionado sobre algum problema de alto nível – por  
exemplo, sobre um teste que a empresa pode querer realizar ou um 
produto orientado por dados que ela pode querer desenvolver. É 
importante avaliar o que é relevante ou não. Como você, como um 
cientista de dados, deve interagir com engenheiros e gerentes de 
produto? Quais métodos você deve usar? Quando as aproximações 
fazem sentido?

A ciência de dados está sendo definida como uma área. Conseguir um 
emprego depende tanto de encontrar uma empresa cujas necessida-
des correspondem às suas habilidades como de desenvolver essas 
habilidades.

Funções e habilidades: o que você precisa saber para ser contratado
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Habilidades pessoais: características fundamentais de um profissional bem-sucedido

As pessoas adoram fazer declarações sobre um ano. 201X será o ano 
dos... o quê? Dados? Isso certamente não parece possível, consideran-
do que falamos de dados – tanto big data como quaisquer outros – já há 
algum tempo. No entanto, lá está o Glassdoor, avaliando a profissão de 
cientista de dados como o 1º melhor emprego dos EUA em 2016, 2017 
e 2018. Eles não foram os únicos. O CareerCast.com também a colocou 
em primeiro lugar. Esses dois estudos foram tão amplamente citados 
que, basicamente, ficou certo que o emprego de cientista de dados é 
um dos melhores da atualidade e do futuro também. Então, como você 
se prepara para uma carreira em ciência de dados?

Habilidades em demanda

De acordo com a equipe da CrowdFlower, com base em análises de 
literalmente milhares de ofertas de emprego no LinkedIn, existem cinco 
habilidades em demanda que você precisa ter: SQL, Hadoop, Python, 
Java e R. Para ter uma perspectiva desse estudo, podemos ler o artigo 
de Seamus Breslin no KDNuggets, onde ele se refere às descobertas 
da CrowdFlower e fornece excelentes insight adicionais. Para Hadoop, 
Python e R, por exemplo, ele adiciona visualização de dados e... criativi-
dade! O que é excelente e, como você verá mais tarde, também muito 
importante.

A equipe do Smart Data Collective fez também um extensivo estudo do 
LinkedIn, e suas descobertas, em grande parte, espelham os resultados 
da CrowdFlower, embora eles tenham dado o passo interessante de 
também analisar as variações por nível de experiência. Veja um exemplo:

“Nós descobrimos que os diretores e cientistas de dados seniores são 
menos propensos a apresentar habilidades técnicas. Em vez disso, 
eles enumeram habilidades como inteligência de negócios, liderança, 
estratégia e gerenciamento. Essas são todas as habilidades que alguém 
precisa desenvolver se quiser mudar para uma função responsável por 
transformar os insights orientados por dados em ações estratégicas.”

Para ver os resultados completos do estudo, você pode ler “The State 
of Data Science” (em tradução livre, “O estado da ciência de dados”), 
no rjmetrics.com. Lá, você encontrará um ótimo resumo de alto nível, 
que menciona as seguintes habilidades de ciência de dados como as 
principais: análise de dados, R, Python, data mining e machine learning.

https://www.glassdoor.com/List/Best-Jobs-in-America-LST_KQ0,20.htm
http://www.careercast.com/jobs-rated/best-jobs-2016
https://www.crowdflower.com/what-skills-should-data-scientists-have-in-2016/
http://www.kdnuggets.com/2016/02/data-science-skills-2016.html
http://www.smartdatacollective.com/daniellevine/366486/top-20-data-science-skills
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Habilidades universais, habilidades únicas

Para uma análise especialmente profunda das habilidades de ciência de 
dados, considere ler “Top 10 Skills in Data Science” (em tradução livre, “As 
10 principais habilidades em ciência de dados”), escrito por Bob Hayes 
no site do Business 2 Community. A pesquisa de Hayes é rigorosa e 
impressionante e, talvez, a mais intrigante, pois ele lista as necessidades 
de mudança de habilidade por função. Por exemplo, entre os profissio-
nais de dados que se identificam como tendo uma função de gerente de 
negócios, 86% possuem habilidades de gerenciamento de projetos. Para 
profissionais que se identificam como tendo uma função de desenvolve-
dor, esse número cai para 46%. Nesse resumo, as observações do autor 
sobre algumas habilidades parecem universais independentemente da 
função. Incluídas nessa lista estão habilidades como: gerenciar dados 
estruturados, matemática, ferramentas de data mining e visualização 
de dados, design e desenvolvimento de produtos. Ele também observa 
habilidades que são, em grande parte, únicas para funções específi-
cas – desenvolvedores de sucesso, por exemplo, possuem habilida-
des de programação, enquanto pesquisadores possuem habilidades 
de machine learning. O único item comum em praticamente todas as 
listas e todas as funções? Comunicação. Um lembrete fundamental de 
que os dados precisam ser comunicados efetivamente a fim de serem 
efetivamente trabalhados.

Habilidades pessoais e o espírito de ciência de  
dados

É, de fato, bastante claro que, comparativamente, habilidades pessoais 
como comunicação são cruciais para o sucesso em ciência de dados. 
Linda Burtch, uma executiva de recrutamento especializada em ciências 
empresariais quantitativas e que dirige a Burtch Works Executive 
Recruiting, observa algumas dessas habilidades em um artigo ampla- 
mente compartilhado, intitulado “The Must Have Skills You Need to 
Become a Data Scientist” (em tradução livre, “As habilidades que você 
precisa ter para se tornar um cientista de dados”). Ela destaca três 
habilidades não técnicas em particular: curiosidade intelectual, perspicá-
cia de negócios e habilidades de comunicação. Ela também faz referência 
a uma postagem de um convidado de seu site, Frank Lo, diretor de ciência 
de dados da Wayfair, que cita a curiosidade intelectual como a “Primeira 
habilidade intangível” que cientistas de dados devem possuir. Por que 
ele acredita que isso ocorra?

“O espírito da ciência de dados é a descoberta.” 

– Frank Lo, diretor de ciência de dados, Wayfair 

Habilidades pessoais: características fundamentais de um profissional bem-sucedido

http://www.business2community.com/big-data/top-10-skills-data-science-01416547#MuxK1V1CU9WlkJ80.97
http://www.burtchworks.com/2014/11/17/must-have-skills-to-become-a-data-scientist/
http://www.burtchworks.com/2014/11/17/must-have-skills-to-become-a-data-scientist/
http://www.burtchworks.com/2014/03/12/tips-for-hiring-data-scientists/
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Lo também oferece a seguinte recomendação cautelar:

“Não filtre os candidatos baseado no diploma. Existe uma ideia por aí 
de que os melhores cientistas de dados são aqueles com Ph.D. Baseado 
na minha experiência entrevistando e avaliando candidatos, acredito 
que o diploma acadêmico seja o fator menos importante.”

Com base em tudo o que vimos acima e estimulados pelas citações de 
Frank Lo, podemos afirmar que vale a pena criar seu próprio caminho 
para uma carreira de sucesso em ciência de dados, dominando as 
habilidades técnicas fundamentais, desenvolvendo habilidades não 
técnicas e aproveitando a crescente demanda por talentos qualificados.

Habilidades pessoais: características fundamentais de um profissional bem-sucedido
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A entrevista: para se sair muito bem

Você passou o último ano aprimorando suas habilidades. Responsa-
velmente, passou suas noites – às vezes, até madrugadas – em lições de 
casa e projetos, ignorando amigos, família e a crescente montanha de 
roupas sujas jogada no canto. Você codificou projetos para seu município 
em seu tempo livre e escreveu uma série épica (pelo menos, você achou 
que fosse épica) de postagens em seu blog sobre suas descobertas. E, 
quando uma amiga mencionou os difíceis esforços de marketing de seu 
departamento, sua mente girou, pensando em maneiras de capturar 
dados significativos e processar seus resultados.

Agora, você quer conseguir um emprego. O que, apesar de seus melhores 
esforços como analista de dados, depende muito da qualidade da 
entrevista.

Não é nenhuma novidade que uma preparação cuidadosa e compreen-
são das expectativas durante o processo é necessária não apenas para 
sobreviver à entrevista para uma vaga de analista de dados, mas também 
para se destacar como o melhor e mais qualificado candidato.

E, mesmo se você não está procurando ativamente por uma vaga – se 
está ainda aprendendo seu ofício e trilhando seu caminho com projetos –, 
você pode começar a praticar perguntas de entrevista para que, em 

seis ou doze meses, tenha feito todo o trabalho braçal necessário para 
impressionar seus potenciais empregadores e conseguir aquela oferta 
de emprego dos sonhos.

Conheça sua área

Katie Malone, PhD em física e ex-instrutora da Udacity, fez entrevistas 
com o Groupon e outras empresas em Chicago e na região da Baía de 
São Francisco. Algumas das perguntas enganosamente básicas que ela 
ouviu diversas vezes foram:

ü O que você acha que um cientista de dados é/faz?

ü Qual você acha que é a habilidade mais importante para um cientista 
de dados?

Respostas cuidadosamente elaboradas demonstram não apenas seu 
interesse e comprometimento com a carreira, mas também suas habilida-
des de comunicação. Tenha em mente que você pode ser entrevistado 
por um líder de equipe ou diretor de RH sem base técnica; nesse caso, 
você deve ser capaz de explicar conceitos em termos mais genéricos.
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Nick Gustafson, ex-cientista de dados da Udacity, observa que você 
precisa estar preparado para falar em profundidade sobre suas habilida-
des e ferramentas de análise de dados. Ele sugere estar preparado para 
debater tópicos como esses:

ü Qual modelo de machine learning (classificação ou regressão, por 
exemplo) usar em um problema específico.

ü As contrapartidas entre diferentes tipos de modelos de classificação e 
entre diferentes tipos de modelos de regressão.

ü Como lidar com o treinamento, teste e validação de resultados. 
Diferentes formas de controlar a complexidade do modelo.

ü Como modelar uma quantidade que você não pode observar 
diretamente (usando abordagens bayesianas, por exemplo, e quando 
o fizer, como escolher distribuições anteriores).

ü As várias técnicas de otimização numérica (máxima verossimilhança, 
máximo a posteriori).

ü Que tipo de dados são importantes para um conjunto particular de 
necessidades de negócio e como você faria a coleta desses dados.

ü Lidando com características correlatas em um conjunto de dados, 
como reduzir a dimensionalidade dos dados.

Se você tiver dificuldades com alguma pergunta, não entre em pânico. 
Não há problemas em pedir mais contexto ou um exemplo relevante. 
Mas esteja preparado para falar sobre teoria também. Você precisa 
conhecer a área de dentro para fora para avançar nela.

Aperfeiçoe-se com antecedência

Ser capaz de falar com fluência e confiança sobre a gama de ferramen-
tas e métodos de análise de dados exige muito estudo prévio. Você 
pode achar útil rever seu curso e anotações e examinar os mais recentes 
blogs de tecnologia e boletins informativos do setor. O ex-engenheiro 
de dados da Udacity, Krasnoshtan Dmytro (agora no Google), preparou-
-se para a entrevista certificando-se de que compreendia bem:

ü Regressão linear/polinomial;

ü Árvores de decisão;

ü Redução de dimensionalidade;

ü Clustering.

A entrevista: para se sair muito bem
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Ainda, ele estava sempre acompanhando a Data Science Weekly e o 
Machine Learning Mastery, assim como aprimorando suas habilidades 
com a Hacker Rank e competições do Kaggle.

Revisar seu antigo trabalho e continuar a aprimorar e usar suas habilida-
des pode apenas a se profundar mais no material.

Fale sobre você

Sem dúvidas, você será solicitado a entrar em algum detalhe sobre 
um projeto no qual já trabalhou. Como Katie Malone disse, potenciais 
empregadores sempre fazem essas perguntas.

Essa é sua oportunidade de demonstrar como você aborda um problema 
e quão bem você reporta e compartilha seus resultados. Escolha um 
projeto em que você tenha realmente gostado de trabalhar – sua paixão 
irá ressaltar sua apresentação. Garanta que você consegue explicar:

ü Por que você escolheu esse modelo, considerando o problema que 
estava tentando resolver;

ü Quais eram as características de seus dados;

ü Como você testou e validou os resultados;

ü O que você tirou de aprendizado desse projeto. 

E seja capaz de ir além, falando de suas habilidades em geral e responden-
do a questões como:

ü Quando você recebe um novo conjunto de dados, o que faz com ele 
para saber se atende às necessidades de determinado projeto?

ü Como você lida com conjuntos de big data – como você começaria 
a trabalhar em um projeto com um conjunto de dados que possui 
dezenas de GB ou mais?

Conheça a empresa

Além de conhecimento e habilidade, os empregadores estão à procura 
de indivíduos cujo perfil tenham a ver com a empresa e sua cultura. 
Nem é preciso dizer que você deve fazer de tudo para pesquisar a 
empresa onde fará a entrevista, procurando não apenas pelos produtos, 
mas, também, aprendendo tudo o que puder sobre sua cultura. Pense 
em alguns motivos (outros além de um salário fixo!) pelos quais você  
gostaria de trabalhar lá.

A entrevista: para se sair muito bem

http://www.datascienceweekly.org/
http://machinelearningmastery.com/
https://www.hackerrank.com/domains/ai/machine-learning
http://www.kaggle.com/competitions
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Seja capaz de responder:

ü Em qual projeto da empresa você gostaria de trabalhar?

ü Quais dados você teria que encontrar para começar a trabalhar nele?

ü Quais habilidades únicas você acha que traria à equipe?

Se você for capaz de dar um exemplo relevante, melhor ainda.

Além do básico

Conhecer as listas de perguntas normalmente feitas durante uma 
entrevista para uma vaga de cientista de dados sozinho não é tão efetivo 
quanto conversar sobre alguns desses problemas com um amigo ou 
colega. As simulações de entrevistas oferecem prática não apenas em 
organizar e verbalizar seus pensamentos, mas em fazê-lo sobre algum 
grau de pressão (no entanto, prepare-se para a possibilidade de uma 
entrevista estressante!).

Aproxime-se de suas conexões na área e pergunte como foram seus 
processos de entrevista e o que eles perguntariam se estivessem 
procurando pelo analista de dados ideal com seu conjunto de habilida-
des específicas.

Lewis Kaneshiro é um ex-instrutor da Udacity e cofundador da Streamlio. 
Ele não só passou por entrevistas exaustivas, mas também entrevis-
tou bolsistas da KPCB para estágios de verão. Quando está à procura 
de candidatos excepcionais, Lewis pergunta, Quais são as suposições 
necessárias para efetuar uma regressão linear?

“Surpreendentemente, essa pergunta apareceu em múltiplas entrevis-
tas ao longo dos anos e tende a separar aqueles que conhecem modelos 
lineares como ‘uma função de R/Python’, ou pior ‘uma função do Excel’, 
e aqueles que conseguem aplicar os modelos em dados reais.”

Ser capaz de verbalizar e demonstrar tais suposições com confiança 
(em um quadro branco) tem sido parte importante das experiências 
de entrevista de Lewis. Ele também sugere a importância de incluir 
demonstrações gráficas de dados que violariam tais suposições.

A entrevista: para se sair muito bem

http://streamlio.com/
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“É simples, mas estudantes que ignoram essas condições tendem a 
aplicar cegamente modelos, sem entender os casos de uso subjacen-
tes, e não reconhecem a necessidade de normalização, desvio de 
ajuste, detecção de outliers (exceções) e outros problemas da vida 
real. Eles também tendem a precisar de muito mais supervisão para 
serem úteis em um trabalho real. Os estudantes, às vezes, acham que 
estão sendo contratados para aplicar um monte de modelos legais 
aos dados, mas, na realidade, mais de 90% do trabalho é feito com 
modelos lineares e normalização/validação de dados.”

Entrevistas na área de ciência de dados
Questões e tópicos que você deve estar preparado para debater durante 
uma entrevista de emprego relacionada a dados.

ü Qual é a habilidade mais importante que um cientista de dados deve 
ter?

ü Que tipos de dados são importantes para as necessidades do negócio?

ü Quais dados (na empresa) você pesquisaria depois de começar a 
trabalhar?

ü Discuta várias técnicas de otimização numérica.

ü Mostre conhecimentos sobre treinamento, teste e validação de 
resultados.

ü Explique as contrapartidas entre os diferentes tipos de modelos de 
regressão e classificação.

ü Quais são as suposições necessárias para uma regressão linear?

ü Quando você recebe um novo conjunto de dados, o que faz com ele 
para saber se atende às necessidades de determinado projeto?

ü Como você lida com conjuntos de big data?

ü Como você identifica outliers?

ü Como você controla a complexidade do modelo?

ü Como você modela uma quantidade que não consegue observar?

A entrevista: para se sair muito bem
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Lewis enfatiza que é fundamental demonstrar um aguçado interesse 
em dados, curiosidade, motivação e tenacidade durante uma entrevista.

“Eu descobri que o interesse e a paixão, juntamente à curiosidade 
estrutural e coragem intelectual, sempre superam o ‘brilhantismo’ e a 
‘inteligência’. Nós aprovamos candidatos com PHD que são intelectu-
ais puros, em vez de mestres ou graduados dispostos a mergulhar nos 
dados e ‘se sujar’. Por exemplo, estamos considerando um estagiário de 
verão que talvez não pareça o candidato mais forte, mas sua familiari-
-dade com Kaggle e seu projeto pessoal (com previsões de horários de 
chegada de ônibus para prever as chegadas reais) demonstram que 
ele está disposto a mergulhar em situações mais complicadas e se 
esforçar para chegar a um resultado. Isso é muito mais útil do que um 
candidato brilhante que quer inventar um novo algoritmo. Ele ou ela 
provavelmente se dará melhor em um programa de doutorado, mas, 
nesse caso, tende a ser um funcionário ruim”.

E, por fim, Lewis quer saber como o entrevistado identifica outliers.

“Alguns dos melhores entrevistados que já tive começaram e continua-
ram com essa pergunta. Ela separa acadêmicos que aplicaram apenas 
algoritmos aos conjuntos de dados limpos daqueles com experiên-
cia – ou curiosidade – no mundo real. É sempre melhor passar a 
maior parte do tempo entendendo os dados brutos e proceder com o 
modelo e abordagem corretos do que aplicar freneticamente todos os 
modelos de R conhecidos e verificar a precisão. Acho que essa é uma 
das perguntas feitas com mais frequência pelos entrevistadores mais 
experientes.”

 
Para responder, Lewis recomenda rever o método prático descrito em 
“Introdução a machine learning”, de Sebastian Thrun e Katie Malone: 
“para usar LR para adaptar [um modelo preditivo a um conjunto de 
dados], classifique os erros, descarte os 10% superiores e faça uma 
reconstrução iterativa, como um teste de estabilidade”.

A entrevista: para se sair muito bem

https://www.udacity.com/course/intro-to-machine-learning--ud120
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O resultado

Se perguntasse a uma centena de profissionais de dados diferentes 
sobre as perguntas que foram feitas durante suas entrevistas, você 
provavelmente teria uma centena de respostas diferentes. Felizmente, 
você não precisa buscar essas informações sozinho. Existem toneladas 
de listas e recursos cheios de exemplos de perguntas, que você pode 
usar para praticar e se preparar para o grande dia.

Conhecer profundamente sua área, revisar seus projetos e reavivar 
sua paixão por dados é um grande passo em direção a uma entrevista 
de sucesso. Faça um aquecimento, questionando-se e se desafiando, 
falando sobre os problemas que encontrou – e, com sorte, você sairá do 
processo de entrevista com a proposta que espera.

A entrevista: para se sair muito bem

http://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/66-job-interview-questions-for-data-scientists
http://www.quora.com/How-do-I-prepare-for-a-data-scientist-interview
http://www.quora.com/How-should-I-prepare-for-statistics-questions-for-a-data-science-interview
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O portfólio: sua arma secreta para ser contratado
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O portfólio: sua arma secreta para ser contratado

No primeiro Intersect da Udacity, um aluno perguntou como fazia 
para ganhar a experiência necessária em análise de dados e conseguir 
um emprego. Uma sugestão feita por Mat Leonard, desenvolvedor de 
cursos sênior da Udacity, foi trabalhar em pequenos projetos de análise 
de dados e depois colocá-los online, como ele mesmo fez em seu blog. 
Como ele observou, pequenos projetos permitem que você aprofunde 
seu conhecimento em métodos de análise ou aprenda novas técnicas. 
Publicá-los online constrói um portfólio de seu trabalho, mostrando a 
potenciais empregadores que você consegue responder com sucesso a 
questionamentos sobre dados.

No texto abaixo, Mat expõe algumas estratégias para construir um 
portfólio de análise de dados bem-sucedido, que pode ajudá-lo a ser 
contratado:

Existem alguns fragmentos de tecnologia que simplificam o processo de 
publicar seus projetos online. Primeiramente, os notebooks Jupyter são 
uma excelente ferramenta para concentrar textos, códigos e imagens. 
Notebooks podem ser convertidos em arquivos markdown para serem 
usados com frameworks web, como o Pelican. Por fim, você pode 
hospedar seu blog de graça no GitHub. Para compreender as infor- 
mações a seguir, você precisará conhecer o uso básico de Git e GitHub: 
como fazer o stage, commit e push de mudanças. Você pode aprender 

sobre git no curso ‘Como usar o Git e o GitHub da Udacity. Você também 
deve estar confortável em trabalhar na linha de comando – assunto que 
você pode aprender aqui.

Construindo seu blog

Para construir um blog, você pode usar o Pelican, um gerador de sites 
estáticos elaborado em Python. O Pelican usa arquivos markdown 
como postagens de blog e automaticamente cria um arquivo, categorias 
e etiquetas. Existem diversos temas para usar com o Pelican, ou você 
pode criar seu próprio tema, para dar um toque único e pessoal.

Além disso, uma vez que o Pelican cria um site estático, você pode 
hospedá-lo no GitHub de graça. Para ver instruções detalhadas sobre 
como organizar seu próprio blog, clique aqui, e observe que você 
precisará ter experiência com o Git ou Github, assim como Python e 
comandos de shell.

Seus projetos de dados: por onde começar

Para aprimorar seu novo site com conteúdo, você deve fazer alguns 
pequenos projetos de dados. O Kaggle realiza competições de ciência 

https://www.udacity.com/intersect
http://matatat.org/
https://www.udacity.com/course/how-to-use-git-and-github--ud775
https://www.udacity.com/course/linux-command-line-basics--ud595
http://docs.getpelican.com/
http://blog.udacity.com/2016/02/how-to-build-a-data-analysis-portfolio-that-will-get-you-hired.html
https://br.udacity.com/course/how-to-use-git-and-github--ud775
https://www.kaggle.com/competitions
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de dados que são um ótimo lugar para começar. Os dados normalmente 

já são limpos e formatados, para você poder focar na construção do 
modelo. O Kaggle também hospeda uma porção de conjuntos de dados 
não associados a competições para você explorar, como os e-mails da 
Hillary Clinton. Outros recursos incluem bases de dados no Reddit, Data.
gov e muitos outros que você pode encontrar nesse fluxo do Quora. 
Muitas cidades também possuem conjuntos de dados públicos, como 
São Francisco e Nova York. Você também pode fazer web scraping para 
coletar dados, como eu fiz com o Yelp.

A coisa mais importante é encontrar dados em que você esteja  
interessado e que gerem perguntas às quais você quer responder. 
Aproveite esse tempo para aprender novas técnicas e se aprofundar 
nos métodos que você já conhece. Trabalhar em pequenos projetos 
de dados e colocá-los online pode realmente apoiar seus objetivos 
de carreira, especialmente porque mostra aos empregadores que 
você adora trabalhar com dados e quer continuar se desenvolvendo. 
Espero que, com as orientações acima, você possa criar seu próprio 
online e consiga um excelente emprego para mostrar para o mundo!

O portfólio: sua arma secreta para ser contratado

https://www.kaggle.com/competitions
https://www.kaggle.com/datasets
https://www.reddit.com/r/datasets
http://www.data.gov/
http://www.data.gov/
https://www.quora.com/Where-can-I-find-large-datasets-open-to-the-public
https://data.sfgov.org/
https://nycopendata.socrata.com/
http://docs.python-guide.org/en/latest/scenarios/scrape/
http://matatat.org/yelp-timelines.html
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Seu primeiro trabalho com dados: qual será e como consegui-lo
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Seu primeiro trabalho com dados: qual será e como consegui-lo

Não importa onde você esteja no caminho de uma carreira em 
dados, provavelmente parece assustador considerar todas as habilida-
des de que você ainda precisa para estar preparado para uma contrata-
ção. Normalmente, os profissionais de dados possuem um dentre três 
históricos:

1. Começando do zero;

2. Base sólida em programação;

3. Base sólida em matemática.

Considerando seu ponto de início, qual é o melhor caminho para seu 
primeiro emprego em dados? Quais habilidades você pode usar para 
construir sua base da maneira mais eficiente e efetiva?

É útil examinar cada um desses três cenários – experiência zero; 
programação, mas sem matemática; matemática, mas sem programa-
ção – em termos do conhecimento de que você precisará para construir 
um ótimo conjunto de dados.

Começando do zero

Então, você quer ser um analista de dados? Parabéns! Você escolheu 
uma carreira lucrativa, geograficamente flexível e super segura em uma 
área que continuará a florescer nos próximos anos.

Naturalmente, você precisa fazer o trabalho inicial de aprender e 
aprimorar as habilidades necessárias antes de obter os benefícios. 
Abaixo, você encontra algumas recomendações de como adquirir 
ferramentas para se tornar um analista de dados altamente contratável.

Programação

Programação é um aspecto integral da análise de dados. É a principal 
habilidade que separa os analistas de dados dos analistas de negócio. 
Você precisará ser capaz de programar bem em uma ou mais linguagens 
de programação – comece com Python ou R – e ter boa compreensão do 
panorama das bibliotecas e pacotes de ciência de dados mais utilizados 
(como o ggplot2, reshape2, numpy, pandas e scipy). O Nanodegree 
Fundamentos de Data Science I da Udacity foi desenhado para o 
estudante aprender Python para análise de dados em 8 semanas. 

https://www.udacity.com/course/data-analysis-with-r--ud651
https://br.udacity.com/course/fundamentos-data-science-i-python--nd110
https://br.udacity.com/course/fundamentos-data-science-i-python--nd110


GUIA COMPLETO PARA COMEÇAR UMA CARREIRA EM DATA SCIENCE

45

Estatística

Para que serve toda essa destreza em programação sem a capacidade 
de interpretar dados? Uma compreensão de estatística, incluindo testes 
estatísticos, distribuições e estimadores de máxima verossimilhança, é 
essencial na análise de dados.

Adquira compreensão sobre estatística descritiva e inferencial. A primeira 
se refere a medidas quantitativas que descrevem as propriedades de 
uma amostra; a última, a medidas preditivas que inferem proprieda-
des da maioria da população ao interpretar a amostra. Você precisará 
conhecer os conceitos básicos – você terá familiaridade com muitos 
deles, da época do colegial ou da faculdade (média, mediana, modo; 
desvio padrão e variância; teste de hipóteses) – mas adicionará a eles 
habilidades estatísticas mais completas (diferentes tipos de distribui-
ção de dados: normal, exponencial/poisson, binomial, qui-quadrado e 
testes de significância: teste Z, teste t, U de Mann-Whitney, qui-quadra-
do, ANOVA).

Além das estatísticas descritivas e inferenciais, analistas de dados 
precisam ser adeptos à concepção de estatística experimental. Esse é o 
processo sistêmico de seleção de parâmetros para tornar os resultados 

válidos e significantes. Por exemplo, você precisará determinar quantas 
amostras coletar, como diferentes fatores devem ser interligados, como 
escolher bons grupos de controle e teste, entre outros. Para executar 
um projeto experimental forte usando ferramentas como testes A/B e 
conceitos como lei de poder, a melhor prática é usar como barômetro 
a ideia de “experiências SMART (específicas, mensuráveis, acionáveis, 
realistas, oportunas)”.

O Nanodegree Fundamentos de Data Science II da Udacity foi desenhado 
para oferecer esta base estatística aos estudantes.

Seu primeiro trabalho com dados: qual será e como consegui-lo

https://www.udacity.com/course/intro-to-descriptive-statistics--ud827
https://br.udacity.com/course/fundamentos-data-science-ii--nd111
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Matemática

A linguagem dos analistas de dados são os números, portanto, uma base 
sólida em matemática é um componente essencial no caminho para se 
tornar um analista de dados.

Em um nível básico, você deve estar confortável com a álgebra da 
faculdade. Você precisará transformar o que um dia conheceu como 
“enunciado de problemas” (equivalente ao termo “problemas de 
negócios”, no mundo real) em expressões matemáticas; precisará 
ser capaz de manipular expressões algébricas e resolver equações; e 
precisará ser capaz de diagramar diferentes tipos de funções, com um 
profundo entendimento da relação entre o gráfico de uma função e sua 
equação.

Além disso, uma sólida compreensão de cálculos com múltiplas variáveis 
e álgebra linear será útil para um analista de dados. Pense em manipula-
ção de matrizes, produto escalar, autovalores e autovetores e derivadas 
multivariáveis.

Machine learning

Cálculo com múltiplas variáveis e álgebra linear, junto à estatística, 
constituem a base do machine learning, o que permite que profissio-
nais de dados façam previsões ou calculem sugestões com base em 
enormes quantidades de dados. Para uma carreira como analista 
de dados, você não precisará inventar novos algoritmos de machine 
learning (habilidades avançadas como essa o qualificam para se tornar 
um cientista de dados), mas deve conhecer os mais comuns. Alguns 
exemplos incluem análise de componente principais, redes neurais, 
máquinas de vetores de suporte e agrupamento k-means. Perceba 
que talvez você não precise saber a teoria e detalhes de implemen-
tação por trás desses algoritmos, mas deve conhecer seus prós e 
contras, assim como saber quando aplicá-los (ou não) a um conjunto 
de dados.

Existem três principais tipos de machine learning que os analistas 
de dados precisam conhecer: aprendizagem supervisionada, 
aprendizagem não superviosonada e aprendizagem por reforço. 

Na aprendizagem supervisionada, o “aluno” (programa de computador) 
é alimentado com dois conjuntos de dados, um conjunto de treinamen-
to e um conjunto de teste. O computador “aprende” por meio de um 

Seu primeiro trabalho com dados: qual será e como consegui-lo
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conjunto de exemplos rotulados no conjunto de treinamento para que 
possa identificar exemplos não rotulados no conjunto de teste com 
precisão. O objetivo é que o aluno desenvolva uma regra que possa 
identificar elementos no conjunto de teste.

É a aprendizagem supervisionada que possibilita que seu telefone 
reconheça sua voz e seu e-mail filtre o que é spam. As ferramentas 
específicas que você usará incluem:

ü Árvore de decisão;

ü Classificação Naive Bayes;

ü Regressão de mínimos quadrados ordinários;

ü Regressão logística;

ü Conexões neurais;

ü Máquinas de vetores de suporte;

ü Métodos de combinação.

Já a aprendizagem não supervisionada é o que você usará quando 
confrontado com o desafio de descobrir relações implícitas, e assim 
estruturas escondidas, em um determinado conjunto de dados não 

rotulados. A aprendizagem não supervisionada permite que a Netflix 
recomende filmes de que você gostaria e a Amazon preveja os produtos 
que você quer.

As ferramentas específicas que você usará incluem:

ü Algoritmos de clustering;

ü Principal Component Analysis – PCA (análise de componente principal);

ü Singular Value Decomposition – SVD (decomposição de valor único);

ü Independent Component Analysis – ICA (análise de componente 
independente).

Por fim, a aprendizagem por reforço se aplica em situações que estão 
entre os extremos da aprendizagem supervisionada e não supervisio-
nada. Por exemplo, quando existe alguma forma de comentário 
disponível para cada etapa ou ação preditiva, mas sem uma rotulação 
ou erro de medida preciso. Você pode utilizar a aprendizagem por 
esforço quando quiser descobrir como maximizar recompensas, por 
exemplo, em cenários como controle de robôs, xadrez, gamão, dama 
e outras atividades que um software pode aprender.

Seu primeiro trabalho com dados: qual será e como consegui-lo
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As ferramentas específicas que você usará incluem:

ü Q-Learning;

ü TD-Learning;

ü Algoritmos genéticos.

Data wrangling

As últimas três habilidades essenciais para seu desenvolvimento como 
analista de dados dizem respeito à manipulação, exibição e interpreta-
ção de dados. Para transformar material bruto em conjuntos de dados 
úteis e organizados, o data wrangling (também conhecido como “data 
munging”) entra em ação. Esse é o processo de coletar e limpar dados 
para que possam ser facilmente explorados e analisados.

Você precisará se equipar com conhecimento de sistemas de bases de 
dados (tanto os baseados em SQL como os que não o são) que atuam 
como ponto central para armazenar informação. Ter familiaridade com 
bases de dados relacionais como PostgreSQL, mySQL, Netezza e Oracle, 
e também Hadoop, Spark e MongoDB, também será útil.

Outros conceitos e ferramentas essenciais para data wrangling incluem 
expressões regulares, transformações matemáticas e biblioteca Python 
String para manipulação de strings. Você também precisará saber como 
analisar formatos de arquivos comuns como os arquivos .csv e .xml e 
como converter distribuição não normal em normal com transformação 
log-10. 

Isso tudo pode parecer impressionante agora, especialmente se você é 
novato não apenas nas habilidades envolvidas mas também em alguns 
dos termos em si. Lembre-se que todas essas habilidades são “cumulati-
vas”: cada uma que você dominar ajudará construir a próxima, e a 
próxima depois dessa, até que você seja um analista de dados totalmen-
te munido de habilidades e pronto para arrebentar. 

Visualização de dados

Após limpar, organizar, arrumar e interpretar os dados, você deve ser 
capaz de ilustrar suas descobertas visualmente para que as partes 
interessadas, incluindo os não familiarizados com dados, possam 
entendê-las completamente. Você não ganhará nenhum crédito por 
suas cotas de análise de dados se você não comunicar seus insights de 
forma clara e efetiva. 
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Ter familiaridade com ferramentas de visualização de dados como  
ggplot, matplotlib, sea born e D3.js pode ser útil. Certamente, 
é fundamental ter conhecimentos não apenas das ferramentas 
necessárias para exibir os dados visualmente, mas também com 
os princípios por trás da codificação visual desses dados. Basica- 
mente, você precisará entender intimamente o contexto da situação 
do negócio para determinar como situar sua visualização de dados 
para que ela seja o mais relevante possível.

Intuição de dados

Munido com o conhecimento técnico das habilidades acima, você 
precisa saber como pensar e como fazer as perguntas corretas. Você 
pode gastar o resto da sua vida analisando um único conjunto de dados 
e visualizando suas interpretações em uma imensidão de formatos com 
uma infinidade de descobertas. Mas a realidade é que você sempre 
terá uma quantidade limitada de tempo e espaço para responder às 
perguntas de seus associados ao analisar os dados disponíveis. Portanto, 
é importante nutrir uma intuição sobre quais coisas são importantes e 
quais não são.

Empenhe-se em desenvolver uma compreensão profunda do ramo em 
que você está trabalhando, seja ele o mercado de ações ou bens de 
consumo. Aproveite seu tempo para trabalhar com o maior número 
de conjuntos de dados que puder: pode, por exemplo, participar das 
competições no Kaggle para aprender a evitar becos sem saída. Aprenda 
a sentir a “questão por trás da questão” nas tarefas, aprofundando-se, 
em outras palavras, em descobrir o exato problema de negócio que 
necessita da análise de dados.

Partindo de uma base em programação

Estes são os próximos passos do caminho para se candidatar a uma 
vaga em análise de dados.

Tópicos fundamentais
ü Estatística: você precisa fazer interpretações rigorosas, realizar 

inferências e comparar diferentes tipos de dados aplicando a 
abordagem, técnica ou teste estatístico correto em diferentes tipos 
de distribuição. Confira as informações acima para conhecer as 
ferramentas e habilidades específicas.

Seu primeiro trabalho com dados: qual será e como consegui-lo
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ü Probabilidade: para tirar conclusões precisas, os analistas de dados 
precisam ser capazes de argumentar sobre a probabilidade de um 
evento ter acontecido ou vir a acontecer. Confira as informações 
acima para conhecer as ferramentas e habilidades específicas.

Tópicos avançados
ü Cálculo de múltiplas variáveis/álgebra linear: essas habilidades 

avançadas de matemática são menos importantes do que estatística 
e probabilidade, mas serão definitivamente úteis se você compreen-
der como o machine learning realmente funciona. Além disso, se você 
prevê passar de analista a cientista de dados em algum momento, 
o cálculo de múltiplas variáveis e a álgebra linear irão fornecer o 
conhecimento fundamental para construir seus próprios algoritmos.

Partindo de uma base em matemática

Ok, talvez você seja um gênio da matemática, mas não possua nenhum 
conhecimento em programação. Aqui está um guia passo a passo para 
construir aquele conhecimento em programação que é essencial para 
se tornar um analista de dados.

Tópicos fundamentais
ü Variáveis, controle de fluxo, loops, funções: esses são os componen-

tes básicos da programação. Basta conhecê-los para adorá-los!

ü Debugging: seu código provavelmente não funcionará corretamente 
na primeira vez ou poderá exibir erros quando ocorrerem situações 
inesperadas. Quando isso acontecer, você precisará descobrir qual é 
o problema e por que ele está ocorrendo. É aqui que as habilidades 
de debugging serão úteis.

ü Programação orientada a objetos: aprenda a estruturar seu código 
em padrões de design orientados a objetos para que ele possa ser 
facilmente reutilizado, testado e compartilhado com outras pessoas.

Tópicos avançados
ü Estrutura de dados: para crédito extra, familiarize-se com Stacks, 

Queues, Lists, Arrays, Hashmaps, Priority Queues, Tries e Graphs. 
Existem certas situações em que uma estrutura de dados será superior 
às outras (em termos de uso de memória e eficiência de tempo de 
execução) e, se você entender essas relações, poderá otimizar seu 
programa para rodar com mais rapidez e eficiência. Isso irá impressio-
nar sua equipe e destacar você entre outros profissionais de dados.

Seu primeiro trabalho com dados: qual será e como consegui-lo
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ü Algoritmos: saber qual algoritmo utilizar em cada situação pode 
reduzir o tempo de execução de seu programa de alguns dias para 
algumas horas, ou o requisito de memória de alguns gigabytes 
para algumas centenas de megabytes. Trabalhe na compreensão 
de algoritmos de divisão e conquista (D&C), algoritmos ganancio-
sos, algoritmos dinâmicos, programação linear e algoritmos gráficos 
(profundidade versus amplitude versus travessia, árvore de extensão 
mínima e o caminho mais curto entre dois nós).

ü Padrões de design de software: deseja tornar seu código robusto, 
reutilizável e testável? Muitos engenheiros de software e cientistas da 
computação pioneiros desenvolveram padrões de design de software 
para ajudar você. Familiarize-se com eles para que você possa se 
destacar em suas análises de dados.

O resultado

A análise de dados é uma área em crescimento acelerado e existem 
muitas vozes por aí dizendo o que você precisa aprender e em qual 
ordem. A variedade de informações pode ser confusa, esmagadora e 

até desencorajador.

Saiba que você pode ver o que publicamos aqui como um guia confiável 
sobre o que você realmente precisa aprender para conseguir esse 
primeiro emprego como analista de dados, além de sugestões de onde 
começar, dependendo de sua base.

O investimento em uma carreira como analista de dados é enorme, 
não importa se você está apenas começando ou está expandindo suas 
habilidades existentes.

Mas podemos garantir que o retorno é ainda maior.
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O futuro da ciência de dados: um olhar sobre a análise preditiva
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O futuro da ciência de dados: um olhar sobre a análise preditiva

Historicamente, a análise de dados tinha muito a ver com olhar 
para o passado. O que aconteceu e o aquilo significa? Essa forma de 
fazer as coisas é literalmente história.

Com a quantidade de dados agora disponível para as empresas, as 
análises passaram a ser previsões do futuro. O que podemos esperar e 
como podemos avançar? É aqui que entra a análise preditiva.

Análise preditiva

Existem algumas definições maravilhosas para análise preditiva – 
algumas mais técnicas, outras comparativamente simples. Aqui temos 
bons exemplos de ambas:

 
“A análise preditiva descreve qualquer abordagem de data mining 
com quatro atributos:

1. Uma ênfase em previsão (em vez de descrição, classificação ou 
clustering);
2. Análise rápida medida em horas ou dias (em vez de meses estereoti-
pados de data mining tradicional);

3. Uma ênfase na relevância dos insights resultantes para os negócios 
(sem análises supérfluas demais);
4. (Cada vez mais) Uma ênfase na facilidade de uso, tornando as 
ferramentas acessíveis para usuários da empresa.

– Glossário de TI Gartner

“Análise preditiva é a arte e a ciência de usar dados para tomar decisões 
mais bem-informado. Análises preditivas ajudam você a descobrir 
padrões escondidos e relações em seus dados que podem ajudá-lo a 
prever com mais segurança o que pode acontecer no futuro e fornecer 
insights valiosos e acionáveis à sua empresa.”

– Predictive Analytics For Dummies 
(em tradução livre, Análise preditiva para leigos)

Mais e mais empresas estão incorporando análise preditiva em suas 
estratégias de dados. Uma pesquisa atual do MarketsandMarkets 
“prevê que o mercado global de análises preditivas cresça de 2,74 
bilhões de dólares, em 2015, para 9,20 bilhões de dólares até 2020, com 
um Compound Annual Growth Rate – CAGR (taxa composta anual de 
crescimento) de 27,4%”.

http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/predictive-analytics-market-1181.html
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permitem às empresas incorporar análises preditivas. O Alteryx 
é um fornecedor líder da área. Nós amamos suas soluções 
por muitos motivos, mas, principalmente, pelo fato de não ser 
necessário aprender programação para usar suas ferramentas:  

Para superar a concorrência e melhorar o resultado, as empresas 
precisam entender o que acontecerá no futuro para estarem mais 
preparadas e serem mais lucrativas. As análises preditivas permitem 
que as empresas obtenham essa vantagem ao analisar dados atuais e 
históricos, para entender e prever melhor eventos futuros, melhoran-
do os resultados do negócio por meio de decisões mais precisas.

Infelizmente, a maioria das ferramentas de análise preditiva são 
complexas, demoradas e requerem codificação ou experiência em 
ciência de dados ou estatística. O Alteryx remove a complexida-
de da análise preditiva para os analistas ao eliminar a necessida-
de de codificação e capacitar tanto os analistas como os cientistas 
de dados a se encarregarem de todo o ciclo de análise preditiva. 
 
 
 
 
 

Uma nova pesquisa da TDWI Research identifica as cinco principais  
razões pelas quais as empresas estão querendo usar as análises 
preditivas:

ü Prever tendências;

ü Entender os consumidores;

ü Melhorar o desempenho dos negócios;

ü Conduzir decisões estratégicas;

ü Prever comportamentos.

O apelo da análise preditiva é muito claro, e a capacidade de produzir 
esse tipo de análise acionável e com visão de futuro está rapidamente 
se tornando um ponto-chave de distinção para marcas que procuram 
ficar à frente de seus concorrentes. Mas essas novas abordagens trazem 
uma realidade fundamental. Hoje, análises de dados efetivas requerem 
duas coisas: ferramentas e pessoas que saibam usá-las. Aqui entram os 
programas Nanodegree da Udacity.

Há um número crescente de ferramentas excelentes que 
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https://www.tableau.com/sites/default/files/media/tdwi-predictive-analytics.pdf
https://br.udacity.com/data-science
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Analista de Dados
Tome decisões mais precisas e antecipe tendências 
sem precisar aprender a programar 

Para quem deseja realizar análises preditivas sem a necessidade de 
aprender a programar, construímos dois cursos que vão te ensinar 
de maneira estruturada tudo que é necessário para você se tornar 
um analista de dados. Seja você de vendas, marketing, operações ou 
qualquer outra área, utilizar dados em suas decisões é essencial nos 
dias de hoje. Abaixo há um resumo do que cada curso aborda:

Nanodegree Fundamentos de Análise de Dados construído em parceria 
com o Tableau, ferramenta poderosa de visualização de dados: 

 
ü Domine Excel para realizar análises avançadas com planilhas;

ü Aprenda SQL para extrair e manipular dados com maior facilidade;

ü Construa dashboards e conte histórias através dos dados com Tableau;

ü Transforme dados em insights e crie novas oportunidades de negócio.

Nanodegree Analista de Dados construído em parceria com o Tableau 
e Alteryx - ferramenta poderosa que permite realizar análises preditivas 
sem precisar aprender a programar:

ü Aprenda a solucionar problemas com o framework Advanced Analytics;

ü Descubra como limpar, filtrar e combinar seus dados utilizando Alteryx;

ü Comunique suas descobertas de forma mais avançada com Tableau;

ü Faça previsões de dados categóricos e  conheça os principais 
componentes para previsão de séries temporais;

ü Execute testes A/B com fundamentos estatísticos;

ü Aprenda a utilizar algoritmos de segmentação e clusterização.

Cientista de Dados
Seja o profissional mais requisitado do mercado

Sem dúvidas, caso você deseje construir uma carreira em data science, 
será necessário aprender diversas habilidades - desde dominar uma 
linguagem de programação voltada a dados, como Python, até  big data. 
Pensando em ajudar você a se preparar para este mercado, a Udacity 
construiu uma trilha de três cursos nos quais você vai montar seu 
portfólio completo para ser contratado como um cientista de dados. 
Veja o que você vai aprender em cada um deles:

O futuro da ciência de dados: um olhar sobre a análise preditiva

https://br.udacity.com/course/data-foundations-nanodegree--nd100-br
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Nanodegree Fundamentos de Data Science I – Python para análise de 
dados:

ü Aprenda a resolver problemas utilizando programação;

ü Construa seu primeiro código em Python para interpretar dados;

ü Manuseie NumPy e Pandas, as principais bibliotecas para limpar e 
manipular dados;

ü Saiba como utilizar o iPython Notebook;

ü Entenda o fluxo de trabalho em data science para aplicá-lo no seu dia.

Nanodegree Fundamentos de Data Science II – SQL, estatística e tratamen-
to de dados:

ü Saiba como limpar, manipular e analisar dados com SQL;

ü Aprenda de forma prática conceitos importantes de estatística como 
probablidade, distribuição binomial e teorema de Bayes;

ü Realize testes A/B de maneira correta, aprendendo a validar estatisti-
camente suas hipóteses; 

ü Entenda como coletar e tratar dados abertos com Data Wrangling;

ü Seja introduzido a machine learning e crie seus primeiros algoritmos 
preditivos.

Nanodegree Data Scientist:

ü Domine habilidades de engenheiros de software essenciais para 
cientistas de dados: repositório Git, gerenciar versões e contribuições 
para comunidade;

ü Saiba como o big data se diferencia das demais análises de dados;

ü Aprenda os princípios do Hadoop, principal ferramenta para processa-
mento de big data no mundo;

ü Pratique o MapReduce, modelo inventado pelo Google que possibili-
tou o avanço em big data que vemos hoje;

ü Dê seus primeiros passos para programar em R;

ü Aprofunde-se em machine learning com aprendizagem supervisiona-
da e não supervisionada.

O futuro da ciência de dados: um olhar sobre a análise preditiva

https://br.udacity.com/course/fundamentos-data-science-i-python--nd110
https://br.udacity.com/course/fundamentos-data-science-i-python--nd110
https://br.udacity.com/course/fundamentos-data-science-ii--nd111
https://br.udacity.com/course/fundamentos-data-science-ii--nd111
https://br.udacity.com/course/data-scientist--nd025-br
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Engenheiro de Machine Learning
Inicie sua carreira em inteligência artificial

Como citado pelo MIT Technology Review, a carreira em inteligência 
artificial é uma das que prometem mais crescer em 2018 e nos próximos 
anos. Se você deseja ter uma carreira na área, não é necessário realizar 
os nossos cursos de data science, pois construímos uma trilha especial-
mente para você. Confira o que preparamos:

Nanodegree Fundamentos de Machine Learning:

ü Construa seu primeiro código em Python para interpretar dados;

ü Manuseie NumPy e Pandas, as principais bibliotecas para limpar e 
manipular dados;

ü Saiba como utilizar o iPython Notebook;

ü Aprenda de forma prática conceitos essenciais de estatística como 
medidas de dispersão, desvio padrão e notação estatística;

ü Seus primeiros passos em machine learning: aprenda a avaliar e 
validar modelos preditivos.

Nanodegree Engenheiro de Machine Learning construído em parceria 
com o Kaggle – maior e mais conhecida plataforma colaborativa de 
modelos preditivos e competição analítica do mundo:

ü Aprendizagem supervisionada: redes neurais, árvores de decisão, 
SVMs;

ü Aprendizagem não-supervisionada: clustering (agrupamento de 
dados), PCA, seleção e manipulação de atributos;

ü Aprendizagem por reforço: Q-learning e MDPs;

ü Saiba como usar o Kaggle para aprimorar suas habilidades;

ü Seja introduzido ao deep learning.

Caso você queria se especializar na construção de redes neurais, te-
mos também o Nanodegree Deep Learning. 

O futuro da ciência de dados: um olhar sobre a análise preditiva

“Eu tive dificuldade em achar emprego devido a 
minha falta de experiência relevante. Os projetos 
que criei nesse programa me ajudaram a construir 
um currículo forte e alavancar minha carreira.” 
– Soumya Rajan Mohanty, 

https://br.udacity.com/course/fundamentos-machine-learning--nd109
https://br.udacity.com/course/machine-learning-engineer-nanodegree--nd009
https://br.udacity.com/course/deep-learning-nanodegree-foundation--nd101
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Conclusão

Como nós observamos na introdução deste guia, uma carreira em 
dados é uma escolha segura e atual. Tendo lido todos os insights que 
oferecemos aqui, esperamos que também fique claro que a área de 
emprego em dados oferece uma extraordinária gama de portas de  
entrada. Enquanto há algumas habilidades e ferramentas de que você  
precisará independentemente da função exercida, a área também  
é aberta a indivíduos com graus amplamente variados de experiência e 
áreas de concentração. 

Esperamos que você seja capaz de aplicar o que leu aqui no caminho 
de carreira que escolher. Se existe uma certeza, é que indivíduos com 
habilidades em dados estarão muito em demanda por um longo tempo. 
Se você almeja uma carreira em dados, então este é seu guia completo, 
e nossos portfólio de cursos em data science é seu caminho ideal para 
uma carreira de sucesso.

Você está preparado para ocupar em lugar na próxima geração de espe-
cialistas em dados altamente procurados? Inscreva-se em nossos pro-
gramas Nanodegree ainda hoje!

https://br.udacity.com/data-science
https://br.udacity.com/data-science
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Guia completo para começar uma carreira em data science
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