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Os dados são importantes, mas são suficientes?

“As organizações não 
precisam de uma estratégia 
de Big Data; elas precisam 
de uma estratégia de 
negócios que incorpore  
Big Data.”  
 
Bill Schmarzo,  
Chief Innovation Officer, 
Hitachi Vantara

“Big data faz parte do futuro 
de todas as empresas, e 
cada uma delas, em algum 
momento, entrará no negócio 
de dados.”  
 
Thomas H. Davenport, professor 
titular de Tecnologia e Gestão da 
Informação do Babson College, 
Thought Leader e escritor

“O objetivo é 
transformar dados 
em informação, 
e informação em 
insight.”   
 
Carly Fiorina, CEO,  
Hewlett-Packard

“O lado humano 
da análise é o 
maior desafio da 
implementação de  
Big Data.”   
 
Paul Gibbons,  
Consultor de gestão  
e escritor

“Sem a análise de Big Data, as 
empresas são cegas e surdas e 
ficam vagando sem rumo pela 
Web.”  
 
Geoffrey Moore, consultor  
de gestão e escritor
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Fonte: IDC Global DataSphere

Simplesmente ter dados, e até mesmo muitos dados, não 
é garantia de sucesso. Os dados podem ser um ativo, mas 
o simples fato de tê-los não é suficiente, assim como a 
tecnologia certa não é suficiente e os analistas certos  
também não são suficientes. 

Um número cada vez maior de empresas reconhece que 
transformar dados em informação, conhecimento e insights 
requer uma cultura de dados. 

A cultura de dados engloba valores, comportamentos e 
atitudes de executivos e colaboradores que promovem e 
possibilitam o uso de dados relevantes como força motriz da 
tomada de decisões.

As organizações devem olhar para além da estratégia 
de dados e pensar na cultura de dados

“A estratégia não é páreo para a cultura.”   
Peter Drucker, consultor de gestão, escritor  
e visionário empresarial

Total de dados produzidos

Todos os dados

Dados úteis

Dados marcados

Dados analisados

33 ZB

1950 2019 2029 ...

103 ZB



Boletim informativo da IDC  |  A importância da cultura de dados

Patrocinado pela Tableau   |   Page 4

#US46030720TM

A IDC está empenhada em buscar e 
compreender a cultura de dados

A abordagem
•   Realizamos uma pesquisa online com 1.100 

pessoas que utilizam dados em organizações.

•   Todos os entrevistados trabalhavam 
em grandes empresas (mais de 500 
colaboradores).

•   O grupo consistia em uma variedade de cargos: 
executivos, de gestão, além de cargos técnicos 
e não técnicos de diferentes setores.

•   Escolhemos um público global, com 
entrevistados no Brasil, Canadá, China, França, 
Alemanha, Índia, Japão, México, Reino Unido e 
Estados Unidos.

Os objetivos
•   Identificar os principais elementos visíveis e 

invisíveis que influenciam a cultura de dados.

•   Coletar medições de atitudes e comportamentos 
desses elementos.

•   Criar escalas para medir a presença e a intensidade 
dos principais impulsionadores e realizar uma 
medição geral da cultura de dados.

•   Verificar se o grau de adoção da cultura de dados 
pela empresa fez alguma diferença em seus 
resultados empresariais. 

•   Identificar as melhores práticas que proporcionaram 
uma forte cultura de dados nas organizações.
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A IDC perguntou aos entrevistados sobre os elementos de atitudes e comportamentos que influenciam 
a cultura de dados, e testou o impacto dos mesmos nas métricas de desempenho dos negócios.

Características da cultura de dados Métricas empresariais

Uma forte cultura de dados impacta o 
desempenho dos negócios?

Competências

Compartilhamento

Contratação

Expectativas

Habilidades

Treinamento

Processos

Apoio executivo

Ferramentas

Acesso Liderança

Ajuda/colaboração

Comunidade interna

Visibilidade

Identidade

Responsabilidade

Receita

Lucratividade

Resiliência

Produtividade

Inovação

Velocidade de lançamento  
no mercado

Vantagem competitiva

Satisfação do cliente

Retenção de colaboradores

Custos operacionais

Custos de capital Conformidade

Confiança
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Os entrevistados e suas organizações 
foram divididos em quatro grupos, e suas 
características diferenciais foram analisadas 

Classificação de cultura de dados mais baixa

Escala da cultura de dados

Classificação de cultura de dados mais alta

Consciência de dados

Estágios iniciais da 
jornada de cultura  

de dados

Maturidade em dados

Adoção de ferramentas, 
treinamento e 

aproveitamento de 
dados na maioria dos 

departamentos

Adoção de dados

Algumas iniciativas de 
cultura de dados; adoção 

parcial na organização

Liderança em dados

Organizações de 
vanguarda, com forte 
cultura de dados em  

toda a empresa
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Habilidades/competências: as 
organizações com liderança em dados 
têm colaboradores que sabem usá-los 
da melhor maneira 
As pessoas em organizações com 
liderança em dados são:

»   3 vezes melhores na descoberta e 
conexão com dados do que seus 
colegas em organizações com 
consciência de dados

»   54% melhores na análise de dados e 
50% melhores em interpretar a análise 
com precisão e critérios do que os 
colaboradores em organizações com 
consciência de dados

Contratação: as organizações com liderança em dados 
contratam pessoas com habilidades avançadas em dados 
P: Qual é o nível mínimo de habilidade em dados e análise que os novos 
especialistas de conhecimento contratados devem ter em cada uma destas áreas? 
(% de habilidades avançadas)

Colaboradores com experiência em dados são 
a força motriz de uma forte cultura de dados

n  Descobrir dados n  Analisar dados n  Interpretar dados

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Consciência de dados Adoção de dados Maturidade em dados Liderança em dados
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Em uma forte cultura de dados, as pessoas se ajudam 
mutuamente em atividades relacionadas a dados

Ajuda: os colaboradores de organizações com 
liderança em dados se sentem confiantes de obter 
ajuda em relação a dados e análise

Compartilhamento: as organizações 
com liderança em dados compartilham 
abertamente seus dados e insights

Ferramentas/atividades: as organizações 
com liderança em dados permitem o 
engajamento do colaborador com dados 
e análises

P: Classifique seu grau de confiança de que os colaboradores da sua 
organização podem obter ajuda dos colegas em assuntos relacionados  
a dados e análise.

81% mais entrevistados das organizações com liderança em dados se disseram extremamente/muito confiantes de 
poder obter ajuda em assuntos relacionados a dados e análise, em comparação ao grupo de consciência de dados.

79% mais entrevistados das organizações com 
liderança em dados se mostraram muito/extremamente 
dispostos a compartilhar dados, em comparação aos 
entrevistados das organizações com consciência de dados.

71% mais entrevistados das organizações com 
liderança em dados disseram que as atividades 
que promoveram comunidades de dados e análise 
foram muito/extremamente bem-sucedidas, em 
comparação aos seus pares em organizações com 
consciência de dados.

n  Extremamente confiante

n  Muito confiante

n  Confiante

n  Pouco confiante

n  Sem confiança
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90%

80%
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dados
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dados

Maturidade  
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Liderança  
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Quando os dados lhe são confiados, o colaborador se 
sente mais responsável e produz resultados melhores

P: Classifique seu grau de responsabilidade pessoal pelos 
dados aos quais tem acesso.

P: Classifique o grau de facilidade com que você tem acesso 
aos dados de que precisa.

Responsabilidade: as organizações com 
liderança em dados confiam os dados a 
seus colaboradores, fazendo com que se 
sintam mais responsáveis

Acesso: as organizações com liderança em 
dados também apresentam resultados melhores 
em termos de fornecer acesso seguro dos 
colaboradores a dados relacionados ao trabalho

n  Extremamente responsável

n  Muito responsável

n  Responsável

n  Pouco responsável

n  Sem responsabilidade alguma

70% mais entrevistados das 
organizações com liderança em 
dados se sentem extremamente/
muito responsáveis pelos 
dados aos quais têm acesso, 
em comparação ao grupo de 
consciência de dados.

n  Muito fácil

n  Pouco fácil

n  Nem fácil, nem difícil

n  Pouco difícil

n  Muito difícil

53% mais entrevistados das 
organizações com liderança em dados 
responderam que os colaboradores 
têm acesso à maioria/todos os dados 
empresariais, em comparação ao 
grupo de consciência de dados.
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A tomada de decisões passa a ser orientada 
por dados quando estes são importantes para a 
identidade da organização e do colaborador

Identidade: ser orientado por dados faz parte essencial da 
identidade do colaborador de organizações com uma excelente 
cultura de dados
73% mais entrevistados do grupo de liderança em dados disseram que são fortemente 
orientados por dados, em comparação ao grupo de consciência de dados.

Expectativas: as organizações 
com liderança na cultura 
de dados exigem que os 
dados façam parte de todas 
as atividades de tomada de 
decisões
As organizações com liderança 
em dados possuem as seguintes 
características, em comparação ao 
grupo de consciência de dados: 

60% mais entrevistados 
disseram que sempre exigem o 
uso de dados em reuniões.

67% mais entrevistados 
sempre exigem dados para 
respaldar recomendações/
decisões.

55% mais entrevistados 
disseram que mais de 80% de 
suas reuniões são orientadas  
por dados.

n  É parte essencial da minha identidade de trabalho

n  Muito orientada por dados

n  Moderadamente orientada por dados

n   Relativamente orientada por dados, mas não é 
meu ponto forte

n  Nem um pouco
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70%

60%
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dados

Maturidade  
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Liderança  
em dados

P: Até que ponto você se considera uma pessoa orientada por dados?
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Há executivos seniores em organizações com 
uma forte cultura intrínseca de dados que 
utilizam ativamente dados e análise
Liderança: os executivos dão o exemplo ao usar 
dados e análise em organizações com liderança 
em dados

Investimentos: não se trata apenas 
de investir muito em tecnologia. 
As organizações com liderança em 
dados também investem em pessoas 
e cultura

59% mais entrevistados de organizações 
com liderança em dados disseram que seus 
executivos dão o exemplo ao trabalhar com 
dados, em comparação com os entrevistados 
do grupo de consciência de dados.

48% mais entrevistados disseram que suas 
organizações tratam os dados como ativos 
e reconhecem seu valor, em comparação ao 
grupo de consciência de dados.

89% mais entrevistados do grupo de 
liderança em dados afirmaram que estão muito/
extremamente satisfeitos com os investimentos em 
recursos de dados, em comparação ao grupo de 
consciência de dados.

P: Com que frequência os executivos seniores trabalham 
ativamente com dados?

n  Sempre

n  Frequentemente

n  Às vezes

n  Não muito

n  Nem um pouco
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Investir na cultura de dados resulta no 
aprimoramento de várias métricas empresariais

Consciência de 
dados

Adoção de 
dados

Maturidade  
em dados
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n  Métricas financeiras (lucro)

n  Métricas do colaborador (produtividade)

n  Métricas do cliente (satisfação)

n  Métricas da oferta (tempo de lançamento no mercado)
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Métricas financeiras   
4 Receita   4 Lucratividade  4 Custos de capital

As métricas empresariais melhoram à medida que as 
organizações avançam na jornada de cultura de dados

Métricas do cliente   
4 Satisfação dos clientes   4 Retenção de clientes

Métricas do colaborador   
4 Produtividade dos colaboradores   4 Retenção de colaboradores

Métricas da oferta   
4 Inovação   4 Velocidade de lançamento no mercado 

50% mais entrevistados das organizações com liderança em 
dados disseram que os dados oferecem vantagem competitiva, 
em comparação ao grupo de consciência de dados.

Comparação entre as 
organizações com adoção de 
dados e as com consciência 
de dados:

18% a mais tiveram 
aumento de receita
20% a mais tiveram 
aumento de lucro

Comparação entre as 
organizações com maturidade 
em dados e as com 
consciência de dados:

19% a mais tiveram 
aumento na satisfação/
fidelidade do cliente 
20% a mais tiveram 
aumento na retenção de 
clientes

Comparação entre as organizações 
com maturidade em dados e as 
com consciência de dados:

29% a mais tiveram 
aumento na retenção de 
colaboradores
24% a mais tiveram 
aumento na produtividade 
dos colaboradores

Comparação entre as 
organizações com maturidade 
em dados e as com consciência 
de dados:

24% a mais tiveram 
crescimento no número 
de produtos/serviços
31% a mais tiveram 
aumento na agilidade de 
lançamento no mercado

41% mais organizações com liderança em 
dados reduziram o CAPEX, em comparação 
ao grupo de consciência de dados.

37% de aumento na conquista de 
novos clientes para o grupo de 
liderança em dados, em comparação 
ao grupo de consciência de dados.

45% de aumento na retenção para o grupo de 
liderança em dados, em comparação ao grupo 
de consciência de dados.

41% de aumento na velocidade de lançamento do 
produto no mercado para o grupo de liderança em 
dados, em comparação ao grupo de consciência 
de dados. 

78%
63%
57%
37%

89%
82%
71%
51%

84%
68%
56%
39%

85%
76%
63%
45%

Liderança em dados

Maturidade em dados

Adoção de dados

Consciência de dados

Liderança em dados

Maturidade em dados

Adoção de dados

Consciência de dados

Liderança em dados

Maturidade em dados

Adoção de dados

Consciência de dados

Liderança em dados

Maturidade em dados

Adoção de dados

Consciência de dados

+41%
Requisitos 
de CAPEX 

aprimorados

+37%
Mais  

clientes 
conquistados

+37%
Aumento na 
retenção de 

colaboradores

+40%
Maior  

velocidade de 
lançamento  
no mercado

% das org. com redução de CAPEX

% de org. com maior conquista de clientes

% de org. com aumento na retenção de colaboradores

% de org. com maior agilidade de lançamento no mercado
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»   Uma forte cultura de dados e pessoas orientadas por dados são elementos essenciais para o sucesso na 
economia digital. Estratégia e tecnologia de dados não são suficientes para que uma organização seja 
considerada verdadeiramente orientada por dados. 

»   A cultura de dados pode ser aperfeiçoada aos poucos, com os benefícios aumentando exponencialmente na 
medida em que as organizações fortalecem seu compromisso.

»   Modificar a maneira de pensar pode produzir melhorias imediatas. Muitos desses elementos podem ser 
iniciados de forma muito simples e barata.

»   O exemplo e o apoio dos executivos aceleram significativamente o amadurecimento da cultura  
de dados.

»   Olhe para além das métricas ao avaliar o resultado do aprimoramento da cultura de dados.

Orientação essencial
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Para ser realmente orientado por dados, é preciso mudar a maneira de pensar, atitudes e 
hábitos e incorporar os dados à identidade da organização. O maior objetivo é fazer com que 
todas as pessoas da organização compreendam o valor dos dados, cultivem a confiança 
no uso de dados para resolver questões e inspirem os outros a fazer o mesmo. Na Tableau, 
acreditamos que o desenvolvimento de uma cultura de dados focada em cinco elementos: 
confiança, maneira de pensar, compartilhamento, comunidade e talento, abrirá caminho para 
que as organizações cresçam e prosperem.

Mensagem do patrocinador

Saiba mais em https://www.tableau.com/pt-br/data-culture


