AGREGUE VALOR COM A AUTOMAÇÃO
ANALÍTICA DE PONTA A PONTA
ATRAVÉS DA PLATAFORMA ALTERYX
E SNOWFLAKE.
Lynn
Usuária do Alteryx

Ganhos de eficiência sem precedentes e reduções de
custos significativos são resultados de organizações que
alcançam a transformação digital ao adotar tecnologias
inovadoras para modernizar seus processos. Uma das
principais soluções é a computação em nuvem, que ajuda
empresas a promover a governança de dados.
Embora a computação em nuvem possa contribuir para eliminar gastos e oferecer
agilidade em termos de processamento e armazenamento, muitos benefícios
continuam inatingíveis, já que muitos dos recursos disponíveis são, quase sempre,
aproveitados apenas pela área de TI e usuários técnicos. Dessa forma, equipes
sem habilidades específicas ficam dependentes desses profissionais quando
precisam acessar os dados necessários para análise. Muitas vezes, oportunidades
passam despercebidas devido à falta de colaboradores com capacidade de aplicar
conhecimentos de negócios e de domínio para gerar insights relevantes.

SOLUCIONE DESAFIOS
ANALÍTICOS DE FORMA
FÁCIL E RÁPIDA COM
UMA AUTOMAÇÃO
PODEROSA
Combine o melhor da
produtividade analítica e
dados na nuvem

O Snowflake e o Alteryx podem ser combinados para criar uma abordagem que
torna o analytics muito mais simples. A plataforma Alteryx Analytics Automation,
que oferece inúmeras possibilidades aos usuários, é complementada com a
tecnologia do Snowflake Data Cloud, proporcionando um ambiente flexível e
seguro, capaz de alavancar o desempenho de todos.

2. O
 fereça suporte para
um ambiente de dados
centralizados, além de
autonomia para explorar e inovar

Juntos, eles fornecem uma experiência de usuário inigualável, combinando a
elasticidade e segurança do Snowflake Data Cloud e do Alteryx, que permite a
automação de processos envolvendo engenharia de dados, combinação, métodos
analíticos, geração de relatórios, além de recursos de machine learning e data
science.

3. A
 umente a elasticidade quase
infinita com processamento
pushdown para otimizar o
desempenho em escala
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4. C
 ombine recursos de arrastar e
soltar sem código com funções
SQL, Python e R para usuários
avançados
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Por isso, departamentos de TI e trabalhadores de dados devem aproveitar o
potencial da nuvem para explorar o valor das informações e apoiar as demandas
analíticas de toda a estrutura organizacional.

1. Empodere analistas, cientistas
de dados e engenheiros
experientes a impulsionar
resultados de negócios com
soluções de impacto
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5. Qualifique equipes com
ferramentas de self-service
analytics para alcançar
resultados imediatos e confiáveis

Alteryx Designer
O mecanismo por trás da automação analítica é o Alteryx Designer, onde
equipes podem se conectar facilmente a quase todos os dados, transformálos e enriquecê-los. Além disso, conseguem gerar insights acionáveis para
apresentar, gravar em plataformas de gestão de dados, painéis de BI ou
incorporá-los a outros processos analíticos presentes no próprio ecossistema.
O Alteryx Designer apresenta desempenho máximo quando é integrado a
uma estrutura analítica organizacional, incluindo uma plataforma em nuvem
centralizada, escalável e segura. Com o Alteryx, é muito mais fácil transformar
a dispersão de dados em um armazenamento controlado na nuvem, sem a
necessidade de implementar grandes mudanças. Esse método passo a passo
contribui de forma significativa para alcançar o sucesso da automação e de
projetos analíticos.

"O novo processo com o Alteryx e o Snowflake leva cerca
de três horas a partir do momento em que o painel é
criado diariamente. Isso é muito expressivo, porque agora
podemos entregar insights relevantes para os líderes
corporativos logo no início do dia."
— Ben Kocarnik, analista de dados, Juniper Networks

Data Cloud
O Snowflake elimina funções burocráticas e administrativas de data
warehouses e plataformas de Big Data tradicionais. Ele é um sistema de
dados completamente executado na nuvem. Com o desempenho embutido,
não há infraestruturas para controlar ou botões para acionar. O Snowflake
gerencia automaticamente toda a infraestrutura, otimização, disponibilidade,
qualidade e muito mais, para você se concentrar na exploração de dados,
evitando possíveis transtornos.

Plataforma Alteryx e Data Cloud
O ambiente nativo do Snowflake Data Cloud aliado ao Alteryx e à plataforma
de automação analítica, oferece análises escaláveis com soluções e processos
automatizados para toda a empresa. Usuários com diferentes habilidades
e necessidades podem colaborar juntos, aproveitando centenas de blocos
de construção do Alteryx com o sistema e elasticidade do Snowflake, para
produzir projetos de qualquer complexidade.
Com o Snowflake como o centro gravitacional de dados e o Alteryx como o
meio para transformar esses dados em insights e resultados, sua organização
poderá notar o crescimento exponencial da produtividade em todas as
linhas de negócios. Líderes empresariais e de TI, dedicados ao aumento do
desempenho analítico, podem habilitar analistas, engenheiros de dados e
data scientists com acesso fácil para a descoberta de insights. Através de
uma única fonte da verdade e diversas ferramentas inovadoras, que atraem
profissionais qualificados e usuários sem experiência prévia, organizações
que adotam o Snowflake e o Alteryx conseguem acelerar a transformação
digital, promover a alfabetização analítica e estimular uma cultura orientada
por dados.

Gaston B.
Usuário do Alteryx desde 2020
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Os resultados de insights, estratégias e aumento da produtividade,
viabilizados pelo Alteryx e o Snowflake, estão revolucionando o mercado.
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Como os fluxos de dados são introduzidos de forma natural na plataforma
Snowflake Data Cloud, eles ficam disponíveis imediatamente para automatizar
processos de preparo e combinação, modelos preditivos de machine
learning, processamento de linguagem natural, além de outros recursos
avançados que ajudam a prevenir riscos, controlar estoques e compreender
os sentimentos do cliente. O Alteryx potencializa a capacidade do Snowflake
para solucionar desafios de dados — oferecendo técnicas inovadoras sem
precisar de conhecimentos técnicos. Módulos de automação, incluindo o
AutoML, executam o carregamento pesado em um ambiente com pouco ou
nenhum código, onde resultados
são gerados automaticamente em
uma série de formatos e destinos,
ACESSO +
SOLUÇÃO PARA
QUALIDADE
A EMPRESA
incluindo painéis de BI, arquivos
DE DADOS
planos e aplicativos operacionais
e, em seguida, retornam ao
Snowflake.
ANALYTIC
PROCESS
AUTOMATION

SOLUÇÃO
PARA O SETOR

DATA SCIENCE +
ENRIQUECIMENTO

ENRIQUECIMENTO +
DADOS NÃO
ESTRUTURADOS

Recursos disponíveis para aumentar o
desempenho com a plataforma Data Cloud

Com conectividade de ponta
a ponta e alinhamento em
toda a organização, equipes
ganham autonomia para criar
novos projetos. Com isso, é
possível desencadear insights
transformadores e, ao mesmo
tempo, fomentar a qualificação e
satisfação dos funcionários, além de
alavancar a produtividade.

Plataforma Alteryx e Data Cloud em ação
Como as capacidades de automação analítica do Alteryx e do Data Cloud
abordam uma ampla diversidade de casos de uso, elas ajudam a tratar uma
área por vez e evoluir para outras prioridades do negócio. É comum, por
exemplo, usuários que já tenham realizado o preparo e análise de dados em
planilhas, começar com o sistema self-service para automatizar fluxos de
trabalho envolvendo esses processos e, posteriormente, executar análises
avançadas ou construir aplicativos analíticos.

ACESSO +
QUALIDADE
DE DADOS

PROCESSAMENTO
DE DADOS NÃO
ESTRUTURADOS

DISPENSA
O USO DE
CÓDIGOS PARA
CRIAR MODELOS

AMBIENTE SEGURO
PARA EXPLORAR DADOS
NA NUVEM SEM
HABILIDADES EM SQL

Como o Alteryx e o Snowflake fornecem acesso aos dados para toda
a comunidade empresarial

À medida que as equipes adquirem confiança e novas competências, é
possível acessar um valioso conjunto de funcionalidades para explorar e
avançar ainda mais, sem necessidade de qualquer tipo de codificação. Para
analistas corporativos que conhecem os dados, entendem sua importância,
mas necessitam da tecnologia ideal para concretizar suas ambições analíticas,
o Alteryx se torna o acelerador para impulsionar o desempenho, a qualificação
contínua e a satisfação no ambiente de trabalho.
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Jamie B.
Usuária do Alteryx desde 2017

REQUISITOS DO
SISTEMA DA
PLATAFORMA
ALTERYX

ENGENHEIRO
DE DADOS

TI

USUÁRIOS
CORPORATIVOS

QUALQUER DADO,
EM QUALQUER LUGAR

RESULTADOS

EXTRAIR
Warehouses

ANALISTA

PREPARO DE DADOS

CARREGAR

COMBINAÇÃO

TRANSFORMAR

ENRIQUECIMENTO

ANALYTICS

DATA SCIENCE

GERAÇÃO

AUTOML

DE RELATÓRIOS

PLN

GEOESPACIAIS

Relatórios e painéis

Aplicativos

Conectores
de dados

Segurança e
governança

Automação

Colaboração

Modelos de IA

www.alteryx.com/pt-br/platform

RPA

APIs
Warehouses

Arquivos/documentos

Para obter uma lista completa dos
requisitos do sistema e fontes de
dados compatíveis, acesse

Insights orientados por IA

SISTEMAS
HÍBRIDOS

NO LOCAL

NA NUVEM

Aplicativos

O valioso conjunto de recursos disponíveis para diferentes tipos de usuários
que iniciam a jornada com o Alteryx e o Snowflake.

Recursos simplificados

4

PLATAFORMA ALTERYX

DATA CLOUD

Automação da entrada de dados
a partir de arquivos estruturados
e semi-estruturados, bancos de
dados e APIs

Armazenamento de dados
centralizados com segurança e
governança

Blocos de construção com recurso
de arrastar e soltar para preparar,
criar perfis, explorar, limpar,
transformar e combinar dados para
gerar resultados analíticos

Processamento pushdown para
controlar os dados na plataforma
enquanto executa operações,
combinando o excelente
desempenho do Snowflake com a
facilidade de uso

Modelos sofisticados self-service,
incluindo análises descritivas,
diagnósticas e espaciais

Integração para permitir o uso dos
principais recursos SQL no banco de
dados, com capacidades adicionais
acessíveis através de conectores

Modelagem avançada, que
incluem previsões, análises
prescritivas, processamento de
linguagem natural, mineração de
texto e análise de sentimentos

Armazenamento em massa que
suporta qualquer tipo de dados,
desde formatos simples até textos
completos, imagens e arquivos
geoespaciais, como resultados
de pesquisas, que agora podem
ser avaliados com a análise de
sentimentos

Aplicativos analíticos escaláveis
para ajudar organizações a
implementar padrões e modelos
conforme a demanda

Características de elasticidade
capazes de processar aplicativos
complexos de forma rápida e
eficiente

Resultados analíticos
automatizados para ferramentas
de visualização de dados, de BI,
arquivos, bancos de dados, APIs e
bots de RPA

Compatível com sistemas ERP, CRM,
PPM, EHR e outros
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Cenários de uso da plataforma Alteryx
Analytics Automation e Data Cloud
Adote o Alteryx para automatizar a migração de dados
para o Snowflake Data Cloud
Dados utilizados em processos analíticos são coletados de diversas fontes
e possuem múltiplos formatos. A plataforma Alteryx Analytics Automation
consegue automatizar e publicar resultados para mais de 80 saídas,
incluindo relatórios e ferramentas de BI, aplicativos de produtividade como
o Office 365, bancos de dados e, claro, sistemas baseados na nuvem como o
Snowflake Data Cloud.
Conforme empresas aumentam o volume de dados armazenados no
Snowflake Data Cloud, a solução de automação do Alteryx torna simples
o envio de conjuntos de dados a partir de outras fontes para o Snowflake,
através do carregador em massa Snowflake Data Loader. Essa integração
nativa permite que todos possam se beneficiar da escalabilidade, elasticidade
e capacidade de processamento com grandes volumes de dados. Assim, é
possível otimizar a pilha tecnológica da organização, reduzindo a quantidade
de locais onde funcionários precisam recuperar as informações, já que
podem acessar uma quantidade maior de dados diretamente no Snowflake.

Processamento pushdown do Alteryx para o Snowflake
Quando fluxos de trabalho são potencializados pelo Snowflake e a plataforma
Alteryx Analytics Automation, é possível escolher como os dados são
carregados, armazenados, gerenciados e analisados (se a preferência é ETL
ou ELT), mas também onde são processados. Os blocos analíticos do Alteryx
facilitam o supercarregamento da produção e dos resultados ao desbloquear a
escala quase ilimitada, a simultaneidade e o desempenho do Snowflake Data
Cloud. Isso elimina a necessidade de carregamento de dados do Snowflake
no Alteryx, proporcionando um aumento significativo do desempenho. Além
disso, é possível combinar diferentes fontes de dados dentro de um fluxo de
trabalho do Alteryx, aproveitando a integração nativa com o Snowflake Bulk
Data Loader.

F L U X O D E T R A BA L H O PA D R ÃO
1.500.000
247 MB

15.000.000
1,6 GB

1.500.000
121 MB

7.307.464
797 MB

7.307.464
1,3 GB

5
75b

Tempo médio de execução ~2,5 minutos

F L U X O D E T R A BA L H O N O BA N C O D E DA D O S

Tempo médio de execução ~5 segundos

O processamento na base de dados (ou pushdown) oferece um método simples
de analisar grandes conjuntos de dados para maximizar o desempenho
consideravelmente, quando comparado aos blocos de construção padrão.
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Nitish M.
Usuário do Alteryx

Advanced analytics com Alteryx Analytics Automation e
Data Cloud
A primeira pergunta feita a qualquer conjunto de dados é, na maioria
das vezes, de natureza descritiva, ou seja, perguntamos aos dados o que
aconteceu: tendências, padrões ou relações que eles apresentam. Conforme
descobrimos mais detalhes, surgem novas questões, como "o que pode
acontecer?" ou "o que deve acontecer"?

S O B R E A A LT E R YX
A Alteryx potencializa o analytics para todos
com a plataforma líder em automação
analítica. Tornamos o analytics fácil para
todas as pessoas em diferentes áreas da
organização. Transformamos análises
com facilidade para permitir que clientes
possam aprender, construir e automatizar o
primeiro caso de uso em horas. Oferecemos
esse poder para todos, habilitando
empresas a democratizar dados relevantes
para múltiplas equipes, em qualquer
nível de habilidade. E com o apoio de
um amplo ecossistema de parceiros e
comunidade de usuários, abordamos tudo,
solucionamos desafios analíticos nos mais
diversos setores, ajudando organizações a
alcançar insights acionáveis e automatizar
resultados em todas as linhas de negócios.
alteryx.com/pt-br

Essas perguntas são facilmente solucionadas ao combinar a automação
analítica do Alteryx e do Snowflake Data Cloud. Dados armazenados no
Data Cloud se transformam em modelos analíticos que revelam insights
avançados, capazes de ajudar organizações a enfrentar os desafios mais
complexos, que até então estavam fora de alcance.
A eficácia de qualquer projeto depende dos dados e da habilidade de
impulsionar as pessoas e as tecnologias para transformá-los. Com o
Snowflake Data Cloud, os dados são estruturados, organizados e prontos para
serem utilizados em soluções como o Alteryx Intelligence Suite, onde citizen
data scientists conseguem construir, validar, implantar e otimizar modelos
com uma experiência visual e guiada. Além disso, é possível aproveitar
a integração do preparo de dados combinando a automação e a criação
de perfis, para ajudar a explorar fatores inéditos e desenvolver modelos
específicos. Com o Alteryx, você pode utilizar métodos de advanced analytics
para fazer previsões, otimizar insights, detectar anomalias e identificar
padrões com recursos embutidos de R e Python.

Coleções
de dados

Visualizações
de perfis

Engenharia
de recursos

Treinamento

Ciclo de vida
da data science

SOBRE O SNOWFLAKE
O Snowflake oferece o Data Cloud —
uma rede global onde milhares de
pessoas movimentam dados em escala
quase ilimitada, em conformidade e alto
desempenho. Com o Data Cloud, empresas
conseguem unificar silos de dados,
descobrir e compartilhar insights de
forma segura, além de executar diversos
tipos de processos analíticos. Seja qual
for o local onde os dados ou os usuários
estejam, o Snowflake possibilita uma
experiência única através de múltiplas
nuvens públicas. A plataforma do
Snowflake potencializa e garante acesso
ao Data Cloud, criando uma solução para
data warehouses, data lakes, engenharia
de dados, data science, desenvolvimento
de aplicativos e compartilhamento de
dados. Junte-se aos clientes, parceiros e
fornecedores associados ao Snowflake,
que estão expandindo as fronteiras dos
negócios no Data Cloud.

IA explicável para
avaliação do
modelo

•
•
•
•

Implantação

Controle
de modelos

Aprendizado guiado
Aprendizado intuitivo
Processamento de dados não estruturados
IA explicável

Aplicativos
analíticos

Publicação

Fontes externas
+
Aplicativos
+
Integração de
RPA
Snowflake
(plataforma de dados na nuvem)

Saída do Snowflake para o enriquecimento de
dados com pontuações de machine learning

Plataforma completa para o ambiente moderno de data science

snowflake.com
Alteryx é uma marca registrada da Alteryx, Inc.
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Saída de
resultados para
ferramentas
de Bl

