
As estratégias de dados mudam para sala do conselho administrativo 
 
Mais de 89 por cento dos 348 executivos americanos entrevistados, pela empresa de serviços em 
análise de dados, Teradata, disseram que seu volume de dados cresceu nos últimos cinco anos, e 
50 por cento relataram que seus dados estão dobrando a cada ano. Muitos dizem que estão 
utilizando tecnologia extra para automatizar os dados, expandindo a área de armazenamento, e 
contratando profissionais ou criando departamentos de dados para gerenciar as informações.  
 
O que as empresas querem dos dados de seus clientes? Todos estão armazenando dados, mas o 
que é necessário para trabalhar essas informações? De acordo com o “Relatório Sobre Tomada de 
Decisão nas Organizações” deste ano, produzido pela Teradata, as empresas estão no caminho de 
gerenciar melhor seus dados incorporando o insight dos clientes nas metas estratégicas.  
 
As quatro principais metas que os executivos buscam incluem:  
 
• melhora no tempo de resposta;  
• acesso ao histórico dos clientes;  
• acesso aos dados em tempo real; e  
• integração com os sistemas da empresa.  
 
De fato, 71 por cento dizem que estão direcionando seus esforços para utilizar os dados 
armazenados a fim de atingir essas metas, e mais de 80 por cento (mais do que no ano passado) 
dizem que pretendem alcançar lucratividade, produtividade, crescimento em longo prazo, serviços 
ao cliente e crescimento em clientes. Isso reflete a idéia de que o gerenciamento de dados está se 
tornando uma questão estratégica.  
 
Executivos entram no mix  
O que está mudando, diz Bob Fair, CMO (Chief Marketing Oficer) da Teradata, é o perfil dos 
executivos que se interessam por análise de dados. Ele observa que as informações e a análise de 
dados estão se tornando prioridades nas reuniões de conselho. No estudo, 57 por cento das 
pessoas que responderam à pesquisa dizem que a tomada de decisão melhorou por causa da 
análise de dados, e eles planejam mais. Como resultado, eles vêem a produtividade e a satisfação 
do cliente aumentarem e querem se esforçar para melhorar suas iniciativas quanto à utilização 
dos dados para um sucesso ainda maior dentro da empresa. “Muitas pessoas estão perguntando, 
‘Como lido com os dados, como utilizo essas informações?’ O progresso está sendo feito e as 
pessoas estão desenvolvendo planos estratégicos”, diz Fair. “Existe um aumento significativo no 
número de pessoas que está fazendo isso melhor esse ano”.  
 
Contudo, é necessário saber utilizar as informações certas no momento certo, diz Gareth 
Herschel, diretor de pesquisa de Análise de Dados de CRM no Gartner. Ele alerta que a análise 
feita com pressa pode levar a interpretação equivocada das tendências dos clientes e ao final você 
pode perder um cliente em vez de o reter.  
 
“O desafio é pensar não apenas na quantidade de dados e como vamos analisá-los, mas em como 
essa informação está sendo usada e a quantidade de tempo que leva para as nossas organizações 
tirarem vantagem desses dados desde que são coletados, analisados até serem utilizados”, ele 
diz.  
 
Por exemplo, Donald Carlson, Vice-presidente sênior de gerenciamento e armazenamento de 
dados do Bank of America, diz que iniciou um programa de administração de dados em conjunto 
com o desenvolvimento de tecnologia de armazenamento para ter a certeza de que a equipe 
estava extraindo o máximo das informações coletadas. “Você não pode fazer isso sozinho”, ele 
diz. “Você tem de ter amigos dos dados por toda a empresa para lhe ajudar”.  
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