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Uma estratégia de gestão de dados só pode ser bem-sucedida se os funcionários estiverem 
treinados para agir por meio de ferramentas corretas 
 
Na atual era da informação, é natural que o uso das mais diversas fontes de dados mereça um 
olhar cada vez mais estratégico, em prol de diversos objetivos de negócios. Não basta mais 
saber ler relatórios, é preciso também interpretar significados e mensagens – ainda que 
estejam ocultos ou disfarçados. Aí reside o diferencial competitivo no mundo corporativo. Essa 
inteligência representa a criação de um produto ou serviço inovador. 
  
Percebemos que, atualmente, temos mais dados do que antes, a partir de fontes cada vez 
mais diversas. Novas tendências, como mobilidade, redes sociais e consumerização da TI, 
adicionam às origens tradicionais de dados novas potenciais informações que não têm uma 
estrutura claramente predefinida. A partir desse cenário, o desafio é fazer com que esses 
dados sejam integrados, dialoguem e formem uma única unidade informativa. E as empresas 
que se prepararem adequadamente sairão na frente, com a possibilidade de mapear 
comportamentos, entender mais o seu público e o mercado, enxergar ou criar novas 
oportunidades. 
  
Em maio deste ano, a Avanade realizou uma pesquisa com mais de 500 executivos de TI, 
localizados em 18 países (incluindo o Brasil), para identificar os principais desafios e 
tendências referentes à gestão de dados e a evolução do Big Data – processo de análise de 
grandes quantidades de dados de diversas naturezas. Globalmente, já se admite a importância 
estratégica da análise profunda de dados, e o tema já ocupa um posto prioritário nas linhas de 
investimento das companhias. Para 84% dos entrevistados, Big Data ajuda a melhorar a 
tomada de decisões de negócios. E 95% dos executivos apontam o Analista de Dados em um 
novo papel, considerado como parte integrante importante das unidades de negócios, e não 
apenas um colaborador exclusivo das equipes de TI. 
  
No Brasil, a mesma pesquisa mostra que há muito trabalho a ser feito: o País aparece como 
uma das cinco localidades com a maior necessidade de desenvolver competências para lidar 
com o Big Data, já que apenas 30% dos entrevistados afirmaram que suas empresas possuem 
os recursos necessários para aprimorar a maneira como lidam com as informações. 
  
Para as companhias, quatro passos são importantes para o sucesso de uma estratégia de 
adoção de Big Data. 
  
1- Mescle 
 
Há um crescente volume de dados estruturados e não estruturados para ser aproveitado. Para 
gerar o máximo valor do Big Data, as empresas precisam mesclar dados (estruturados e não 
estruturados) de várias fontes. 
  
2 - Otimize  
 
Nem todos os dados são bons. As empresas devem identificar, selecionar e capturar o 
conjunto de dados ideal para a tomada de decisões. Ao fazer as perguntas certas e utilizar as 
ferramentas e processos certos, as empresas serão capazes de priorizar melhor e otimizar 
suas estratégias de dados. 
  
3 – Responda 
 
 Isso envolve duas etapas importantes. Primeiro, as empresas devem estar cientes dos dados 
que elas têm, a partir de ferramentas que permitam garimpar as informações certas. E, na 
sequência, são necessários processos, ferramentas, treinamento e infraestrutura. O segredo é 
ser capaz de usar dados para agir em tempo real no ponto onde esses dados são necessários. 
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4 – Capacite 
 
Uma estratégia de gestão de dados só pode ser bem-sucedida se funcionários forem 
capacitados para agir por meio de ferramentas e treinamento corretos. Ao treinar o pessoal 
para reconhecer e agir nas percepções do Big Data, as empresas poderão melhorar as decisões 
de negócios e aproveitar as oportunidades que surgirem. 
  
Quanto mais conhecimento e empresa tiver, mais aspectos do negócio poderá otimizar — se 
agir em tempo. O conhecimento pode melhorar o relacionamento com o cliente, aprofundar 
análises competitivas e de mercado e aumentar a rentabilidade por cliente. Informações 
podem apoiar o planejamento e a execução dos negócios. Empresas que aproveitam ao 
máximo as informações podem usá-las não apenas como um fator de melhoria, mas como seu 
modelo de negócios. 

  
(*)  Hamilton Berteli é CTO da Avanade Brasil 

 
Fonte: CIO. [Portal]. Disponível em: 
<http://cio.uol.com.br/opiniao/2012/12/11/capacite-a-empresa-para-lidar-com-o-
big-data/>. Acesso em: 12 dez. 2012. 
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