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Becoming a Data Driven Company



A new kind of company — we call them insights-driven businesses 
— has formed. They are growing at an average of more than 30% 
annually and are on track to earn $1.8 trillion by 2021. 

Forrester  Research   - Oct-2018
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Empresas Insight Driven crescem 7X mais que o GDP



Ajudamos as pessoas a ver e a entender os dados
Ajudamos as Empresas a se tornarem Data Driven



Uma líder que os clientes adoram

Reconhecida no Quadrante Mágico de 2019
na categoria Análise e Business Intelligence





• Todos os tipos de dados, 

em qualquer lugar

• Visualizar durante a análise

• Interface intuitiva

• Análises avançadas

• Nenhuma programação



Todos querem tornar-se Data Driven



Estudo McKinsey – Mil empresas

• % experientes – 8% 

• % iniciantes 

92% falham ao tentar análise em alta escala 

Fonte:  análise McKinsey, 2018 









+ Defina a visão e a estratégia 

+ Identifique patrocinadores e equipes de projeto

+ Descubra e priorize casos de uso





Proficiência

As pessoas sabem ver, 
entender e usar os dados 
para tomar melhores 
decisões 



Criando uma cultura de dados





Capacitação em dados



+ Defina programas 
de treinamento para 
diferentes niveis

+ Avalie a adoção e o 
engajamento dos usuários 

+ Desenvolva as melhores 
práticas 





Agilidade

Seguro e estável desde o início,
mas consegue escalonar, 
evoluir e crescer conforme 
as mudanças da organização



Empoderar Controlar



+ Estabeleça o ambiente de 
implantação ideal e seguro

+ Reaja e seja escalável 
no uso da análise 

+ Desenvolva o gerenciamento 
contínuo de mudanças 
para continuar crescendo 
e evoluindo





Comunidade

Rede de usuários na 
organização que continuará 
impulsionando o entusiasmo, 
a adoção e o aprendizado 
sobre a análise



+ Ofereça canais simples 
de comunicação

+ Crie oportunidades de 
participação e interação 
na comunidade 

+ Defina processos para 
apoiar seu pessoal



Compartilhamento



Aprendizado
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Reconhecimento



Aprendizado

Inspiração

Reconhecimento

Diversão







+ Determine funções, 
controles e processos 
para governar os dados 
e o conteúdo

+ Estabeleça modelos de 
governança: centralizados, 
atribuídos e autônomos 

+ Evolua ao longo do tempo









Banco Votorantim

•33% de melhoria no atingimento de 

metas

•3600 usuários em mais de 40 áreas

•Nova diretoria de dados sob o 

comando de um CDO

“Nosso papel é fazer que 

todo o banco entenda o 

porquê da utilização dos 

dados. E fazemos isso 

colocando a mão na massa, 

e ensinando as melhores 

práticas” 

- Ricardo Kadota



Contem conosco para suportá-los nesta jornada
de transformarem-se em companias insights-
driven. 

Muito Obrigado !! 







+ de 17 mil clientes e parceiros


