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Você receia ouvir a pergunta 
“Por quê?” (Alguém sempre 
faz essa pergunta.) 
Quando seus dados possuem apenas o “O quê?” e não 
possuem o “Por quê?”, defender suas descobertas 
torna-se um desafio. 

A Qlik® mostra como — e por quê — seus dados estão 
relacionados, assim você pode conseguir as respostas 
para perguntas que não sabia que faria. 

Seus dados possuem mais pontos cegos 
do que uma carreta.
Normalmente, são os dados que você não tem que comprometem seus 
insights. A maioria das ferramentas de BI apresenta apenas subconjuntos 
de informações, deixando grandes lacunas em suas descobertas.

O Modelo Associativo Qlik reúne todos os seus dados, para você 
ter a figura completa.

O tempo para insights é muito grande.
Quem precisa de 47,3 dias para aguardar um relatório, levante a mão. 
Foi o que pensamos. 

O Mecanismo QIX patenteado da Qlik calcula novas visões de análise 
em tempo real, assim você pode fazer escolhas inteligentes — sem ter 
de ficar na fila de espera de TI.

Para analisar dados com várias ferramentas de BI, 
é preciso ser um usuário experiente com habilidades 
para criar modelos de dados.  

O mecanismo QIX patenteado da Qlik associa, 
dinamicamente, todos os dados. Assim, você pode 
ver as relações e explorar todas as possibilidades.

Quando há “cozinheiros demais na cozinha”.
Com a maioria das ferramentas de visualização, usuários diferentes 
podem manipular os mesmos dados e, depois, executar suas próprias 
análises separadamente. Essa é uma receita comprovada para o caos. 

A Qlik centraliza os dados para que estejam sempre universalmente 
atualizados, governados e corretos. Consequentemente, você toma 
decisões de negócios inteligentes, em vez de ficar discutindo 
a precisão dos dados.

Não está havendo integração dos 
dados externos.
Se a ferramenta de BI não integrar os dados externos 
facilmente, você perderá insights importantes. 

O Qlik DataMarket oferece assinaturas integradas 
de conjuntos de dados externos com uma visão 
clara do que está impactando você.

Seus dados “novos” 
já expiraram.
Se você levar semanas para entregar relatórios, 
os dados já estarão desatualizados quando 
finalmente os tiver. 

Os aplicativos e dashboards em tempo real da 
Qlik se movem na “velocidade do pensamento”, 
assim você está sempre atualizado.

DADOS DA EMPRESA
não estão corretos

dos profissionais não 
conseguem tomar decisões 
de negócios devido ao 
conhecimento limitado 
dos sistemas de dados 
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AUMENTANDO COM 
MAIS RAPIDEZ

Seu chefe acabou de sugerir 
o curso de verão SQL.

Como você pode ter certeza de que está obtendo toda a história de seus 
dados? Com a Qlik e seu exclusivo mecanismo associativo, que capacita 
você a responder às questões mais importantes em todos os aspectos 
dos seus negócios. qlik.com/whole-story

do que as empresas podem processar
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