
Três pontos ou menos:  
Você finge ser um nerd em dados

Quatro a sete pontos: 
Você é um nerd em treinamento

Oito ou mais: 
Você é um verdadeiro nerd

Você é um fã de dados. Você tenta fazer 
tudo com base nos dados, mas acha difícil 
entendê-los. Você sabe que eles são 
importantes, mas não sabe exatamente  
a melhor forma de usá-los.

Embora os dados sejam importantes
em sua vida, você não diria que são tudo. 
Eles te ajudam a tomar decisões importantes, 
talvez você controle suas finanças ou goste 
de analisar os dados em seus aplicativos 
fitness. Você está no caminho para se 
tornar um verdadeiro nerd em dados.

Os dados são a sua paixão e são
absolutamente vitais para a sua existência. 
Toda decisão que você toma, seja no 
trabalho, na vida ou em relacionamentos,  
é pautada na análise de dados que você 
já fez. Aliás, existe essa história de ser 
muito obcecado por dados?
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Você é um nerd em dados? 
Descubra aqui com estas 10 perguntas

1. Quando você joga esportes online, faz uma análise 
aprofundada das estatísticas e do desempenho de seus 
jogadores semanalmente?

2. Você completa Sudokus em tempo recorde?

3. Você faz planilhas no Excel com várias guias  
com seu orçamento mensal e controla cuidadosamente 
seus gastos por meio de aplicativos?

4. Você procura maneiras de automatizar sua vida  
por meio de dados? Por exemplo, calcular quantas  
pastas de dente ou litros d’água você consome 
mensalmente?

5. O conceito de erro humano te dá calafrios?

6. Seus amigos chamam você de expert do Excel porque 
você sempre tem respostas para os problemas com PROCVs 
ou tabelas dinâmicas?

7. “60% de todas as estatísticas são invenção”. Isso te faz  
rir muito?

8. Você monitora atentamente suas atividades físicas com 
aplicativos de smartphones ou outros aparelhos, avaliando 
como foi seu desempenho no fim de cada dia?

9. Você vive de acordo com o mantra “se não pode ser medido, 
é porque não é importante”?

10. Você tem obsessão por desenvolver processos 
documentados sobre tudo, desde a definição das prioridades 
no trabalho até passear com o seu cachorro?

Some o número de perguntas às quais você respondeu “sim” e veja o resultado.

Se você já é um nerd de dados ou deseja se tornar um, encontre aqui uma comunidade de 
outras pessoas que são obcecadas por dados: https://marketing.serasaexperian.com.br/blog

youtube.com/serasaexperianmkt

facebook.com/serasaexperianmkt

linkedin.com/company/serasa-experian-marketing-servicesserasaexperian.com.br/marketing

https://marketing.serasaexperian.com.br/blog

