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ISG (Information Services Group) (NASDAQ: III) é uma empresa global líder em 
consultoria e pesquisa de tecnologia. Uma parceira de negócios confiável para mais de 
700 clientes, incluindo 75 das maiores 100 empresas do mundo, a ISG é comprometida 
em ajudar corporações, organizações do setor público e fornecedores de serviços e de 
tecnologia a alcançar a excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa 
se especializa em serviços de transformação digital, incluindo serviços de automação, 
análises de dados e nuvem; consultoria de fornecimento; governança gerenciada 
e de risco; serviços de fornecimento de rede; estratégia de tecnologia e design de 
operações; gerenciamento de mudança; inteligência de mercado, pesquisa e análise de 
tecnologia. Fundada em 2006, com base em Stamford, Conn., a ISG emprega mais de 
1.300 profissionais, operando em mais de 20 países – uma equipe global conhecida por 
seu pensamento inovador, influência no mercado, expertise profunda em indústria e 
tecnologia, capacidades analíticas e de pesquisa de qualidade internacional com base 
nos dados de mercado mais abrangentes da indústria. Para mais informações, acesse 
www.isg-one.com.
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Definição
O surgimento de novas tecnologias, como computação em nuvem, IoT, ciência de dados, aprendizado 
de máquina e aprendizado profundo, criou oportunidades para aplicações ilimitadas e melhorias no 
desempenho dos negócios. Atualmente, não seria exagero dizer que o analytics é um dos principais fatores 
que contribuem para que algumas empresas superem seus concorrentes. 

Na última década, com o aumento exponencial na geração de dados e tecnologias relacionadas, tem havido 
uma grande demanda por profissionais de dados especializados - cientistas de dados, engenheiros de dados 
e analistas de dados. 

O ISG rastreou vários participantes nos mercados de analytics, seja na área de soluções ou serviços, 
identificando uma competição mais acirrada. O provedor de armazenamento de dados baseado em nuvem, 
Snowflake, é um bom exemplo - em 2020, tornou-se a empresa de software a realizar o maior IPO na história 
recente. Grandes empresas de tecnologia têm incorporado big data e analytics em suas ofertas principais. 
O ISG está confiante de que o analytics terá um papel ainda mais significativo no mercado de empresas de 
tecnologia.

Plataformas orientadas para autoatendimento e fáceis de integrar estão em ascensão, com várias 
organizações preferindo investir nessas plataformas. Além disso, os fornecedores estão incorporando 
tecnologias emergentes para aprimorar as capacidades inerentes e aumentar o escopo dessas soluções, 
tornando-as abrangentes e holísticas. 

Em sua terceira edição anual, o relatório ISG Provider Lens™ Analytics - Solution Partners expandiu seu 
escopo. Do ponto de vista das soluções, o ISG analisa as Plataformas de Analytics de Autoatendimento e de 
Inteligência de Negócios e as Plataformas de Preparação e Integração de Dados. O quadrante de Plataformas 
de Analytics de Autoatendimento e de Inteligência de Negócios inclui participantes com a capacidade de 
enviar dados pelos departamentos de uma empresa, disponibilizando dados para análise rápida por gerentes 
de negócios. As Plataformas de Preparação e Integração de Dados é um novo quadrante desenvolvido pelo 
ISG em 2021, englobando participantes que vêm ganhando importância por oferecer soluções que melhoram 
a eficiência na preparação e integração de dados, dois gargalos importantes em um processo de analytics de 
dados. 

Este estudo ISG Provider Lens™ oferece o seguinte para tomadores de decisão de TI e de negócios:

 � Transparência sobre os pontos fortes e de atenção dos fornecedores relevantes;   

 � Um posicionamento diferenciado de provedores por segmentos; 

 � Perspectiva em diferentes mercados, incluindo Alemanha, Brasil e EUA. 

Nosso estudo serve como base para importantes tomadas de decisão em termos de posicionamento, 
relacionamentos importantes e considerações de entrada no mercado. Consultores do ISG e clientes 
corporativos também usam as informações desses relatórios para avaliar seus relacionamentos com 
fornecedores existentes e compromissos potenciais.
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Pesquisa por Quadrantes 

Como parte deste estudo de quadrantes ISG Provider Lens™, estamos introduzindo os dois quadrantes a 
seguir em soluções de analytics de dados:
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Simplified illustration

Analytics Platforms 2021

Data Analytics Platforms  

Self-Service Analytics and BI Platforms Data Preparation and Integration Platforms

Source: ISG 2021
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Plataformas de Inteligência de Negócios de Autoatendimento     

Os fornecedores de software e provedores de soluções analisados neste quadrante oferecem analytics 
pronto para uso e plataformas de inteligência de negócios disponíveis comercialmente para empresas 
para seus relatórios de analytics avançado e requisitos de visualização. Isso inclui soluções modulares que 
combinam a análise complexa de grandes volumes de dados multi-estruturados, com a facilidade de uso 
exigida por profissionais não técnicos. Essas soluções também oferecem ao usuário recursos de consulta 
simples, interface de usuário (IU) aprimorada e painéis visuais.

Critérios de elegibilidade: 

 � Acesso múltiplo a diferentes bancos de dados e tipos de arquivo, incluindo dados CSV, Texto, Excel e XML;

 � Analytics incorporado faz parte da solução;

 � Capacidade de gerar análises relevantes, previsões de tendências e correlações sem a necessidade de 
programação adicional ou conhecimento estatístico;

 � Uma interface de usuário intuitiva para usuários especialistas sem formação tecnológica;

 � Diversas opções de apresentação para análise de dados na forma de diagramas, gráficos ou distribuição 
geográfica;

 � Soluções personalizadas ou sob medida oferecidas como parte de outros projetos e instâncias de relatórios 
estendidos de analytics ou recursos de visualização não são considerados nesta categoria.

Plataformas de Preparação e Integração de Dados 

Os fornecedores de software e provedores de solução considerados para este quadrante fornecem 
plataformas prontamente disponíveis, projetadas para apoiar as empresas na coleta, ingestão, agrupamento, 
preparação, transformação, bem como integração de dados em uma variedade de aplicações e sistemas 
corporativos, unidades de negócios, parceiros e clientes. As empresas esperam fornecedores de plataformas 
e soluções com experiência em lidar com dados heterogêneos, conectores pré-construídos para aplicações 
críticas, descoberta de dados, marcação e recursos de preparação de dados orientados por inteligência.

Critérios de elegibilidade: 

 � A plataforma deve ser capaz de lidar com dados de várias fontes;

 � O provedor deve ter uma plataforma (nuvem) para apoiar as atividades de manutenção de dados, incluindo 
exclusão de dados (mesmo após a data de expiração), bem como recursos de autoatendimento;

 � Recursos e experiência no armazenamento, gerenciamento e manutenção de dados em um ambiente de 
nuvem nos respectivos mercados regionais;

 � Abordagem, metodologia e profundidade do portfólio de soluções;
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Quadrantes por Região
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Quadrants EUA Alemanha Brasil

Plataformas de Inteligência de Negócios de 
Autoatendimento P P P

Plataformas de Preparação e Integração de Dados P P P
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Cronograma

A fase de pesquisa ocorrerá no período entre Junho e Setembro de 2021, durante a qual pesquisa, avaliação, 
analises e validação ocorrerão. Os resultados serão apresentados à imprensa em novembro de 2021.

Isenção de responsabilidade de produção de pesquisa:

A ISG coleta dados para fins de redigir pesquisa e criar perfis de fornecedores/provedores de serviços.  Os 
perfis e dados de suporte são usados pelos consultores da ISG para fazer recomendações e informar seus 
clientes sobre a experiência e as qualificações de qualquer fornecedor/provedor aplicável para o trabalho de 
terceirização solicitado pelos clientes. Esses dados são coletados como parte do processo ISG FutureSource e 
do processo Candidate Provider Qualification (CPQ). A ISG pode escolher apenas utilizar os dados referentes 
a determinados países ou regiões para a educação e propósitos de seus assessores/consultores e não para 
produzir relatórios de quadrantes ISG Provider Lens™. Essas decisões serão tomadas com base no nível e 
integridade das informações recebidas diretamente dos fornecedores/provedores e na disponibilidade de 
analistas experientes para esses países ou regiões. As informações fornecidas também podem ser usadas 
para projetos de pesquisa individuais ou para notas informativas que serão escritas pelos analistas líderes. 
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Etapas Início Fim

Fase de pesquisa 21 junho de 2021 Novembro de 2021

Sneaks Previews 10 de setembro de 2021

Press Release Novembro de 2021

Consulte o link para visualizar/baixar a agenda de pesquisa do ISG Provider Lens™ 2021:

Link para Pesquisa 

Sua participação está a apenas um clique de distância. Use nosso IPL Portal para enviar informações. Use as 
credenciais que você já criou. Se você ainda não os criou, use seu e-mail como nome de usuário e gere sua 
senha individual clicando na opção "esqueci a senha".

https://isg-one.com/docs/default-source/default-document-library/2020-21-annual-plan.pdf?sfvrsn=3507da31_2
https://iplportal.isg-one.com/
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Lista parcial de empresas convidadas para a
pesquisa
Você não está na lista ou vê sua empresa como um fornecedor relevante que está faltando na lista? 
Então sinta-se à vontade para nos contatar para garantir sua participação ativa na fase de pesquisa.
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1010Data

Actian

Adobe

Alteryx

Astera

Automate.io

AWS

Board

Bosch

Bridgei2i

Buxtonco

Celigo

Cubeware

CYS

Databricks

Datameer

datapine

Datawatch

Dell Boomi

Denodo

Domo

Dundas

Empolis

eoda

Exalate

Google

Hitachi Vantara

IBM

Infor Birst

Informatica

Information Builders

Integrately

iTAC

iTizzimo

Jitterbit

KNIME

Looker

Martini

Microsoft

MicroStrategy

Mulesoft

Oracle

Orchestra Networks

pmOne

PTC

Qlik

Salesforce

Sankhya

SAP

SAS

Sisense

Skyvia

SnapLogic

Snowflake

Software AG

Splunk

Stone Age

Syncsort

Tableau

Talend

Teradata

TIBCO

Tray.io

Trifacta

Triscal

Viking Analytics

Workato

Xplenty

Yellowfin

Zensar

Zoho Analytics
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Contatos para este estudo 

Holm Landrock
Analista Líder – Alemanha  

Gowtham Kumar
Analista Líder – EUA 
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Marcio Tabach
Analista Líder – EUA 

Srujan Akurathi
Analista de Pesquisa Sênior 
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Conselheiros

Dries Ballerstedt
Gerente de Consultoria   

Clemens Wenzel-Ruelberg
Consultor Sênior   

Stephen Coward
Consultor Principal  

Srividya Prasad
Gerente de Projeto Global 
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Você precisa de mais informações?

Se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos contatar em isglens@isg-one.com. 

Florian Schuch
Consultor Principal 

mailto:isglens%40isg-one.com?subject=

