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Como líder de dados, você já sabe que os dados desempenham um papel fundamental na transformação 
digital de sua empresa. E por que ela é fundamental para ajudar a navegar no cenário tecnológico e comercial 
em constante mudança. Mas pode ser frustrante administrar este recurso através de muitos canais dentro 
de sua organização. Uma pesquisa recente com 300 líderes de dados (CDOs, CAOs e CDAOs) nos Estados 
Unidos, Europa e Ásia-Pacífico mostra isso. As empresas fazem malabarismos entre cinco soluções diferentes 
de gerenciamento de dados, em média. Isso levou 46% dos pesquisados a investir em novas tecnologias para 
integrar múltiplas soluções nos últimos dois anos. 

É comum investir em uma variedade de plataformas e ferramentas para gerar os resultados comerciais. Mas, 
em última análise, há apenas uma plataforma que importa: seus dados. Você não pode perder de vista seus 
dados como a plataforma que alimenta as estratégias comerciais e impulsiona os resultados. Tratar dados 
como uma plataforma requer capacidades abrangentes de gerenciamento de dados. Isso cria sua cadeia 
de valor de dados de ponta a ponta, capacitando sua empresa e os consumidores de dados a se envolverem 
com dados confiáveis. E depois leva-o ao próximo nível, conectando, governando e entregando dados a todos 
os tipos de usuários.

É hora de priorizar mais do que simplesmente integrar soluções. Você precisa integrar a cultura e os 
objetivos comerciais para que sua organização e seus consumidores de dados possam se beneficiar.

Resumo executivo

Dos líderes de dados pesquisados... 

investiram em novas tecnologias para integrar 
múltiplas soluções ao longo dos últimos dois anos. 46%



4Relatório Data Strategy | O que os CDOs precisam saber

Mundialmente, os líderes de dados 
estão priorizando o atendimento 
ao cliente (44%) e as finanças 
e administração (44%) na transfor-
mação digital – prioridades máximas 
em todos os mercados pesquisados.

Eles fazem isso com objetivos 
específicos de transformação digital: 
melhorar a eficiência operacional 
(42%) e impulsionar o crescimento 
e o desempenho financeiro (37%).

Há um claro foco na nuvem, já que 
96% dos que estão passando por uma 
migração esperam que a maioria 
de sua infraestrutura de dados resida 
na nuvem nos próximos 12 meses.

Enquanto 84% dizem que sua 
organização prioriza a estratégia 
de dados tanto ou mais do que 
outros objetivos comerciais, quase 
metade (47%) diz que os dois 
interesses não estão muito ou não 
estão completamente alinhados.

A falta de integração da estratégia 
de dados com os objetivos comerciais 
prejudica a ambos. Praticamente 
todos (99%) admitem ter ficado 
aquém dos principais objetivos 
comerciais por causa da falta de 
execução da estratégia de dados 
de sua empresa. Aqui estão incluídos 
35% que dizem que isso acontece 
durante todo o tempo ou na maior 
parte do tempo.

Tirar o máximo proveito dos 
dados vai além das necessidades 
comerciais. Dos pesquisados, 
98% já compartilham ou planejam 
compartilhar dados para abordar 
propósitos humanitários como 
pobreza, saúde, direitos humanos, 
sustentabilidade e meio ambiente.

Alcançar as metas de dados significa 
eliminar os silos de dados, com 35% 
atualmente investindo na integração 
de dados. 

Os líderes de dados estão lançando 
uma ampla rede: nenhuma solução 
de dados atual foi adaptada por uma 
maioria de empresas, com a maioria 
em uso em cerca de 40% ou menos. 

Seguindo adiante, os líderes de 
dados estão mais interessados 
na conformidade da governança 
de dados e em soluções de 
privacidade (EUA: 25%, UE: 32%), 
soluções de integração de dados 
(EUA: 25%, APAC: 20%) e soluções 
de automação de dados (UE: 28%, 
APAC: 31%).

Principais resultados
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O Estado da Transformação Digital
Seção Um: 

As iniciativas de transformação digital continuam a evoluir. A maioria das empresas está agora trabalhando 
para unificar dados através de silos funcionais e automatizar processos comerciais de ponta a ponta. O objetivo 
é melhorar a experiência do cliente. E, é claro, impulsionar o crescimento junto com a melhoria da segurança 
continua no topo da mente. 

Prioridades de alto nível para os líderes de dados

O atendimento ao cliente é uma das principais prioridades de transformação digital para os líderes de dados 
em todos os mercados, incluindo 49% entre a APAC (assim como 46% na Europa e 37% nos Estados Unidos). 
Finanças e administração também são prioridades de alto nível em todos os mercados, ganhando a primeira 
posição nos EUA com 42% (assim como 45% na Europa e na APAC).

Líderes de dados que fazem do atendimento ao cliente uma prioridade

Líderes de dados que fazem das finanças e da administração uma prioridade

EUA
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EUA
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O Estado da Transformação Digital
Seção Um: 

Os Estados Unidos também estão priorizando a governança, o risco e a conformidade (34%), enquanto 
as operações são uma prioridade máxima na Europa (53%). Na APAC, as vendas são prioridade máxima, 
citadas por 51% dos líderes de dados.

Os líderes de dados estão enfatizando a forma como esses esforços beneficiam tanto os negócios quanto 
os clientes de dados. As principais metas para a transformação digital incluem: melhorar as operações gerais 
e a eficiência; alcançar crescimento e desempenho financeiro; e fortalecer a segurança e a privacidade. 
Os líderes de dados nos EUA estão mais interessados em impulsionar o crescimento e o desempenho 
financeiro (39%), uma meta que compartilham com os líderes da APAC (40%). As três principais metas dos 
americanos são arredondadas através da melhoria da eficiência operacional (35%) e da privacidade e segurança 
dos dados (32%). Os líderes de dados europeus estão procurando melhorar a eficiência operacional (44%), 
com os líderes de dados da APAC ainda mais interessados neste objetivo (47%). Os líderes europeus também 
procuram melhorar a privacidade e a segurança (38%) e manter uma vantagem competitiva (38%). E os líderes 
da APAC estabeleceram metas para reduzir os erros em seus processos (43%) e impulsionar o crescimento 
e o desempenho financeiro (40%).

34%
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O Estado da Transformação Digital
Seção Um: 

Consciente da nuvem

Enquanto a maioria dos líderes de dados americanos (53%) dizem que sua infraestrutura de dados está 
completamente na nuvem, a maioria dos europeus (54%) e APAC (58%) usam um híbrido de on-premise 
e nuvens para abrigar sua infraestrutura de dados. A maioria das organizações em todo o mundo utiliza 
uma única solução de nuvem (EUA: 70%, UE: 59%, APAC: 72%) para a infraestrutura de dados, em vez 
de soluções multinuvem. 

Mas mesmo aqueles que não estão totalmente na nuvem estão de olho nela, representando uma mudança 
rápida que requer preparação e agilidade. Em todos os mercados, uma forte maioria dos que não estão 
completamente na nuvem estão migrando ou planejam migrar suas soluções de gerenciamento de dados 
para lá, incluindo mais de sete em cada dez líderes de dados nos EUA (72%) e APAC (71%) e mais de três em 
cada cinco líderes de dados europeus (62%). Conseguir a maior infraestrutura possível para a nuvem é uma 
prioridade máxima: quase todos esperam ter metade ou mais de sua infraestrutura de dados na nuvem nos 
próximos 12 meses (EUA: 96%, UE: 94%, APAC: 96%*).

Infraestrutura de dados

* Tamanho de base pequeno, os resultados são direcionais.

100% na nuvem Híbrido 100% no local
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Eliminar a divisão entre 
dados e cultura

Seção dois: 

Os dados se tornaram a força motriz por trás de muitas operações comerciais. Portanto, é importante que sua 
estratégia de dados se alinhe com sua estratégia comercial geral. No entanto, metade dos líderes de dados 
europeus (50%) e quase tantos de seus parceiros americanos (46%) e APAC (46%) admitem que a estratégia 
de dados de sua organização está, na melhor das hipóteses, um pouco alinhada com a estratégia de negócios. 
Isso pode ter resultados desastrosos. Um número chocante de líderes de dados admite que a organização tem 
frequentemente ficado aquém dos principais objetivos comerciais por causa da falta de execução da estratégia 
de dados. Isso inclui dois em cada cinco líderes de dados europeus (40%), quase tantos líderes de dados 
americanos (36%) e perto de um em cada três líderes de dados da APAC (30%). Apesar do desalinhamento 
com a estratégia comercial geral, a estratégia de dados continua sendo uma alta prioridade para a maioria 
das organizações.

Em todos os mercados, os líderes de dados concordam, de forma esmagadora, que a estratégia de dados 
da organização é priorizada tanto ou até mais do que outros objetivos comerciais. Isso inclui quase nove em 
cada dez líderes da APAC (89%), mais de quatro em cinco líderes europeus (83%) e quase o mesmo número 
de líderes dos EUA (80%). É algo crucial, dado o impacto direto da estratégia de dados sobre outros objetivos 
comerciais. Em particular, ignorar os dados acarreta um conjunto único de riscos. Para melhor enfatizar 
e priorizar a estratégia de dados, as empresas devem cultivar uma forte cultura de dados. As organizações 
estão a caminho de conseguir isso, com a maioria (EUA: 63%, UE: 72%, APAC: 64%) enfatizando que a metade 
ou mais de sua organização é alfabetizada no que tange aos dados.

Os líderes de dados concordam que 
a estratégia de dados de sua organização 
é priorizada apenas ou mais do que outros 
objetivos de negócios

Percentual de tempo que os principais objetivos 
comerciais ficaram frequentemente aquém 
do esperado devido à falta de execução da 
estratégia de dados
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Eliminar a divisão entre 
dados e cultura

Seção dois: 

É crucial evitar (e, de fato, romper) os silos de dados. No entanto, maiorias claras de líderes de dados em todos 
os mercados admitem que o foco na análise de dados está disperso por vários grupos dentro de sua empresa, 
em vez de uma equipe central ou funcionários inseridos em outras equipes. Este modelo aumenta o risco de 
silos de dados impedindo o valor máximo. Este problema é especialmente generalizado entre as empresas 
da APAC (58%), mas suas contrapartes europeias (55%) e norte-americanas (52%) estão, no entanto, em risco.

Além de fazer avançar os interesses das organizações, os dados estão sendo usados para apoiar questões 
humanitárias globais. Praticamente todas as organizações de dados nos mercados estão compartilhando 
ou têm planos de compartilhar seus dados para ajudar a resolver problemas mundiais. Aqui estão incluídas 
pobreza, saúde, direitos humanos e meio ambiente (EUA: 98%, Europa: 98% e APAC: 97%). Dois terços ou mais 
já estão compartilhando seus dados para isso (EUA: 67%, Europa: 70% e APAC: 70%).

Aqueles dispostos a compartilhar dados para ajudar nos esforços humanitários 

98%

98%

97%EUA

Europa

APAC
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Construindo Valor e Destruindo Silos 
com Gerenciamento de Dados

Seção Três: 

O gerenciamento de dados representa a maior oportunidade para destravar o valor dos dados, e os líderes 
estão tomando as medidas necessárias para fazer isso. Os líderes de dados nos EUA, Europa e APAC nomeiam 
soluções de integração de dados e automação como áreas de ponta nas quais suas organizações estão 
planejando investir. A integração de dados é uma prioridade-chave na Europa (27%) e seus colegas nos EUA 
não estão muito atrás (25%). Os líderes europeus (28%) e da APAC (31%) lideram o planejamento para investir 
em automação de dados, com cerca de um quarto (23%) dos líderes de dados americanos dizendo o mesmo. 
Um em cada três líderes norte-americanos (33%) planeja investir também em soluções de qualidade de dados 
como sua prioridade máxima. O maior investimento dos líderes europeus é a governança de dados (32%). 
Os líderes da APAC investirão mais fortemente em estruturas emergentes (31%).

A governança de dados é uma pedra angular do gerenciamento de dados, como demonstrado pelo uso atual 
e pelos planos futuros das organizações. Os líderes da APAC (52%) lideram o caminho no uso atual de soluções 
de governança, conformidade e privacidade de dados, com líderes norte-americanos (49%) e europeus (44%) 
não muito atrás. Enquanto isso, quase um em cada três líderes de dados na Europa (32%) e um quarto 
dos líderes de dados nos EUA (25%) planejam implementar essas soluções. Outras soluções usadas 
pelos líderes americanos incluem MDM/Business 360 (37%) e soluções de compartilhamento de dados 
e autoatendimento (36%), enquanto planejam implementar a qualidade dos dados (33%). Os líderes europeus 
também estão adotando a modernização do data warehouse em nuvem (46%) e o compartilhamento de 
dados e soluções de autoatendimento (40%). Os líderes da APAC usam atualmente MDM/Business 360 (49%) 
e soluções de integração de dados (46%).

Construindo uma estratégia de dados sobre uma base ética

A maioria das organizações tem políticas éticas em vigor para incorporar a IA e a ML em seus 
processos de dados. No entanto, algumas regiões estão à frente da curva. Quase todas as 
organizações europeias (92%) têm políticas éticas formais em vigor para isso. Os números nos 
Estados Unidos (78%) e APAC (77%) são mais baixos, mas ainda indicam uma alta adoção. A criação 
de políticas éticas formais garante a privacidade e a segurança. Também atenua o viés no processo.

92%78% 77%
EuropaEUA APAC
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Tratar os dados como uma plataforma
Conclusão: 

A integração requer mais do que a conexão de seus sistemas. Isso envolve o alinhamento de objetivos, 
estratégias e cultura dentro de sua empresa para garantir que todos possam colher as recompensas de 
soluções tecnológicas avançadas. A quantidade de dados em sua empresa e seu valor só continuarão 
a crescer. Tome medidas agora para conectar seus dados e empurrar seu negócio para uma mentalidade 
totalmente integrada. Só então você colherá benefícios exponenciais. Trate os dados como sua plataforma 
de transformação digital para impulsionar a eficiência, o crescimento e a inovação.

Os líderes de dados estabeleceram metas 
para sua transformação digital que beneficiam 
tanto sua empresa quanto seus consumidores 
de dados. Isso representa o potencial de 
crescimento do poder de transformação 
dos dados.

Mas o risco de os dados estarem em silos – e, 
portanto, inutilizáveis ou limitados – é um risco 
que os líderes de dados de risco ignoram por 
sua própria conta e risco. Enquanto muitas 
soluções estão em uso, os líderes de dados 
podem e devem fazer mais para desbloquear 
totalmente o potencial dos dados.

 O gerenciamento de dados inclui tanto as 
prioridades técnicas como culturais. Isso 
inclui investimento em soluções que abordam 
complexidades de dados, assim como políticas 
e práticas que permitem a cada usuário se 
beneficiar.

1
2

3
Para saber mais, visite www.informatica.com/cdowww.informatica.com/cdo

http://www.informatica.com/cdo


Metodologia de estudo

A pesquisa Wakefield Research foi conduzida pela Wakefield Research entre 300 diretores de dados 
(CDOs), diretores de análise (CAOs) e diretores de dados e de análise (CDAOs) dos EUA, Reino Unido 
e UE e da região APAC, em empresas com mais de 2.000 funcionários entre 25 de fevereiro e 10 de 
março de 2022, utilizando um convite por e-mail e uma pesquisa on-line.

Os resultados de qualquer amostra estão sujeitos à variação da amostragem. A magnitude da variação 
é mensurável e é afetada pelo número de entrevistas e pelo nível das porcentagens que expressam 
os resultados. Para as entrevistas realizadas neste estudo em particular, as chances são 95 em 100 
de que o resultado de uma pesquisa não varie, mais ou menos, em mais de 5,6 pontos percentuais 
do resultado que seria obtido se as entrevistas tivessem sido realizadas com todas as pessoas no 
universo representado pela amostra.
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Na Informatica (NYSE: INFA), acreditamos que os dados são a alma da transformação dos negócios. É por 
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