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NOME: Thales Donizeti

SOBRE MIM: Sou um entusiasta de Analytics e evangelista de Alteryx, apaixonado

pelo Palmeiras, pelo que faço profissionalmente e pela minha família. 

CARREIRA: Consultor de Business Intelligence na Data Meaning

Alteryx ACE 

Certificado Designer Advanced de Alteryx

Certificado Tableau Desktop Qualified Associate

COM O ALTERYX EU POSSO… Automatizar e integrar qualquer tipo de tarefa

analítica.

QUANDO EU USO O ALTERYX EU SINTO… Que não há limites para trabalhar

com dados.

OBJETIVOS ALTERYX DE 2019: Chegar a 500 soluções na comunidade e tornar o 

blog Alteryx para Todos um dos maiores recursos de conhecimento para 

comunidade de Analytics. 
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O QUE É A COMUNIDADE ALTERYX?

©2019 Alteryx, Inc.

• Fonte de recursos para achar suas
respostas rapidamente

• Compartilhar seu conhecimento

• Conectar-se com outros usuários ao
redor do mundo

• Descobrir os mais diversos casos de
uso

• Lugar para postar novas ideias do
produto

• Ler blogs variados sobre diferentes
espectros da plataforma

• Desenvolver seu conjunto de
ferramentas, macros e aplicações
analíticas

• Conhecer os grupos de usuários locais
e ficar atentos a novidades e eventos
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RECURSOS GRATUITOS
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• Aulas interativas

• Treinamentos ao vivo

• Desafios semanais

• Certificações gratuitas

• https://community.alteryx.com/t5/Overview/bd-

p/academy-overview

AC A D EM IA  A LTERY X



5

AULAS INTERATIVAS
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É o jeito mais fácil de começar a jornada Alteryx. As aulas
interativas, como o nome sugere, dão a oportunidade de o
usuário responder perguntas e quizzes enquanto absorve o
conteúdo explicado pelos instrutores. São diferentes tópicos
cobertos que iniciam do nível básico, até o mais avançado,
como a criação de aplicações analíticas e análise espacial.
Para a certificação CORE (primeira), é considerado um
termômetro eficiente que verifica se você está apto a uma
primeira tentativa.

https://community.alteryx.com/t5/Interactive-Lessons/tkb-
p/interactive-lessons

https://community.alteryx.com/t5/Interactive-Lessons/tkb-p/interactive-lessons
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TREINAMENTOS AO VIVO
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Estes são treinamentos feitos por instrutores da
Alteryx de cerca de 1 hora, que também são divididos
por tópico e dificuldade. Há inclusive treinamentos
voltados apenas para as certificações. Nada melhor
do que aprender como usar a plataforma com os
engenheiros especialistas nela! Os Live Trainings são
a melhor maneira pra você aperfeiçoar o seu
conhecimento em um assunto em particular.

https://community.alteryx.com/t5/Videos/bd-p/live-
training

https://community.alteryx.com/t5/Videos/bd-p/live-training
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DESAFIOS SEMANAIS
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São desafios lançados semanalmente que simulam casos de uso
da plataforma Alteryx. Até o momento, foram 177 desafios
criados, e sua jornada pode começar em qualquer um. Existe
um índice com todos os desafios divididos em tópicos
específicos e dificuldade, portanto, você pode escolher quais
deseja fazer. Ao realizar sua solução, a ideia é compartilhá-la
com a comunidade no tópico do desafio em questão. Com isso
você ganha insígnias no seu perfil e pode figurar no ranking
mensal da comunidade. Mais uma motivação para continuar
aprendendo!

https://community.alteryx.com/t5/Weekly-Challenge/bd-
p/weeklychallenge

https://community.alteryx.com/t5/Weekly-Challenge/bd-p/weeklychallenge
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CERTIFICAÇÕES GRATUITAS

©2019 Alteryx, Inc.

O programa de certificação da Alteryx é gratuito!

Os exames estão disponíveis sob demanda na

comunidade (basta ter um perfil ativo). São

permitidas 3 tentativas por mês, com um intervalo

mínimo de 7 dias entre uma e outra.

https://community.alteryx.com/t5/Certification/bd-

p/product-certification

https://community.alteryx.com/t5/Certification/bd-p/product-certification
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RECURSOS ADICIONAIS

©2019 Alteryx, Inc.

• Engine Works Blog

• Dev Space

• Base de Conhecimento – Tool Mastery

• Documentação
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FÓRUM
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A comunidade Alteryx agora tem seu espaço
dedicado em português! E basta a nós
construirmos o fórum compartilhando nosso
conhecimento e também colocando dúvidas e
comentários pertinentes ao melhor uso do
Alteryx. É a oportunidade de se destacar e
ajudar os usuários, além de se conectar com
outros amantes da plataforma.

Existe também o fórum global em inglês,
onde já existe um grupo mais consolidado de
contribuidores que respondem suas dúvidas
bem rapidamente. Neste local é possível ter
maior visibilidade perante a comunidade
mundial e realizar networking com os experts
em Alteryx que dominam inúmeras áreas de
Analytics.
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ALTERYX FOR GOOD
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• Estudantes, professores e

organizações não-lucrativas

• Licenças válidas por 1 ano

• Verificação pela plataforma

SheerID

• Necessário apenas envio de

documento que comprove sua

condição

https://www.alteryx.com/why-alteryx/alteryx-for-good

Você tem interesse de usar o Alteryx

para ajudar de maneira voluntária

alguma organização não lucrativa?

Procure o programa Alteryx for

Good!

https://www.alteryx.com/why-alteryx/alteryx-for-good
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PROGRAMA ACE
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• É um programa destinado a pessoas que
gostam de empoderar e motivar outras em
sua jornada analítica com o Alteryx

• Contribuir para casos de uso, escrever
blogs e artigos sobre Alteryx, ajudar a
responder dúvidas na comunidade, ser um
influenciador em mídias sociais, ser
voluntário do Alteryx for Good

• Acima de tudo: ser apaixonado pelo
Alteryx!

Na minha experiência, posso dizer que ser
eleito Top Contribuidor da comunidade
global Alteryx de 2019, procurar evangelizar
a plataforma com o blog Alteryx para Todos,
palestras sobre Alteryx em eventos gratuitos e
as “quick tips for the week” lançadas no
LinkedIN me auxiliaram a me tornar um
ACE.



FAÇA A DIFERENÇA!
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• Gosta de compartilhar conteúdo ou

fez algo diferente no Alteryx e

quer mostrar a todos? Poste na

comunidade, ou entre em contato

com o

contato@alteryxparatodos.com.br.

O blog Alteryx para Todos é um

projeto aberto a dividir

conhecimento de forma gratuita.

Contatos:

https://www.linkedin.com/in/thales-donizeti-12a042a1/

https://www.alteryxparatodos.com.br/

https://twitter.com/AlteryxPT

https://www.facebook.com/AlteryxPT/

É HORA DE TRIVIA!

mailto:contato@alteryxparatodos.com.br
https://www.linkedin.com/in/thales-donizeti-12a042a1/
https://www.alteryxparatodos.com.br/
https://twitter.com/AlteryxPT
https://www.facebook.com/AlteryxPT/

