
Descubra os principais motivos 
para orientar sua estratégia a 

dados. Conheça algumas soluções 
para essa virada de chave.



Combinados rápidos
Antes, de mergulhar na parte prática, 
vamos fazer alguns combinados rápidos! 

1. A era digital é uma realidade, 
e ela é guiada pelo Big Data. 

2. A transformação das empresas está 
diretamente relacionada à forma com 
que elas usam seus dados.
 

3. Empresas analíticas não são as que têm mais 
dados do que sua concorrência. Elas são as 
que fazem as análises mais avançadas. 

4. Tomada de decisão eficiente depende da 
qualidade da base de dados que você usa.



Como chegamos à 
extrema valorização 
dos dados
A era digital promoveu o crescimento exponencial 
dos dados. Hoje, de todos os dados que geramos, 
analisamos menos de 5%. Isso quer dizer que mais 
de 95% dos dados não geram insights nenhum.

Esse ponto cego é responsável pelo maior problema 
de projetos de Data Science:  uma base de dados 
que não responde corretamente suas perguntas. 

Para entender a Cultura de Dados mais a fundo, 
acesse o material completo! 
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O que é de fato a 
cultura de dados
Cultura de dados vai muito além de uma 
estratégia que orienta a dados uma 
empresa. Ela direciona profissionais de uma 
organização a ver valor nas informações 
construídas a partir dos dados. 

Essa transformação de cultura leva os dados 
a um lugar de destaque nas estratégias de 
negócio. 

Afinal, nenhuma decisão será tomada sem 
que o banco de dados seja analisado. 



Qual a postura da sua 
empresa frente à Era 
de Dados?

Notamos duas posturas no mercado quando 
o assunto é mindset data driven:

1. Uma parte das empresas investe em 
ferramental e em um time de Business 
Analytics, cumprindo com essa nova 
demanda gerada pela transformação digital. 
Essa parcela acredita que cumpriu seu papel. 

2. A outra parte presume que Big Data ainda é 
uma tecnologia muito avançada e que 
precisa de uma quantidade de dados 
colossal para gerar resultados. 

A REALIDADE 
As duas percepções estão bem equivocadas. 
Empresas analíticas não são as que têm mais 
dados ou as melhores ferramentas, são as que 
fazem as análises mais avançadas e entendem 
que dados precisam coletar para que tenhas as 
respostas certas. 



O valor dos seus dados
Dados já são considerados o ativo de maior 
valor de uma empresa. Quer ver como isso 
funciona na prática?! 

Segundo a Revista Forbes, essas eram as 
empresas mais valiosas do mundo em: 
<tabela página 10 do ebook> 

Em apenas 9 anos, as empresas de tecnologia 
desbancaram os demais setores. Além de ganhar 
o mercado, conquistaram também o coração 
dos seus usuários. Conquistando um precioso 
lugar em suas vidas. 

Diante desse cenário, você deve estar se perguntando 
por que ainda não vemos áreas de dados funcionando 
a todo vapor nas empresas.

Se o Data Science ainda não é maciço, definitivamente, 
não é uma questão de infraestrutura.

Lembre-se: É tudo sobre mudar a mentalidade. 
É preciso criar um cultura dentro da sua empresa para 
que os dados estejam sempre no centro de todas as 
estratégias do negócio. 

E como começar a aculturar esse mindset tão urgente?



SOLUÇÕES: como construir uma base 
de dados adequada ao seu negócio

Como já falamos anteriormente, uma empresa analítica é 
aquela que baseia suas decisões em análises avançadas e 
não a que ostenta o maior número de dados. 

Mas como escolher os dados certos para obter os KPIs 
que você precisa para responder suas perguntas? 

Anote aí nossa dica: 

mergulhe no seu negócio, ouça todos os seus stakeholders, 
mapeie suas fraquezas e as oportunidades, levante os 
cenários, liste os weak signals. Depois, elenque quais KPIs 
são importantes para sustentar suas ações e integre todos 
em um único dashboard acessível a toda organização. 

Pensando em soluções para iniciar sua cultura de 
dados, recomendamos o famoso DT + Data Science, 
que olha para três frentes complementares e por 
vezes simultâneas. Confira a seguir.



SOLUÇÕES: como construir uma base 
de dados adequada ao seu negócio

Um mar de insights, múltiplas 
direções para serem escolhidas e 
dúvidas sobre o caminho certo a 
se tomar. É nesse momento que o 
Design Thinking vai desmembrar 
as soluções e enxergar o que faz 
sentido para o seu negócio. 
O DT traz soluções embasada no 
que o usuário final precisa. É ele 
que estará no centro do processo

Uma ciência prática que propõe a 
aproximação de lentes sobre 
possibilidades emergentes para o 
mercado, sociedade e trabalho. 
Ela fomenta discussões e antecipa 
tendências que servirão de base 
para estratégias, decisões e ações 
no presente, preparando a empresa 
para o que está por vir. Aqui, não 
pensamos apenas no curto prazo, 
criamos verdadeiros alicerces para 
uma longa vida.

O entendimento profundo dos desafios 
do negócio proporciona a escolha certa 
dos KPIs para gerar insights valiosos. 
É hora de integrar todos os dados 
necessários para construir os 
indicadores e dar transparência a eles. 
Combine os dados - estruturados e não 
estruturados - de uma série de fontes 
distintas através de softwares de 
integração. Use em uma plataforma de 
Big Data, lembre-se dashboards são 
ótimos para escalar as análises e 
consolidar o mindset data driven.

Design 
Thinking

Futurismo Big Data e 
Integração de dados



1. Desenvolva as habilidades analíticas do seu time
  

2. Transparência em primeiro lugar

3. Mantenha todas as informações acessíveis
 

4. Não tome decisões sem olhar dos dados
 

5. Infraestrutura é importante, mas é a estratégia 
que gera resultado 

6. Cultue a resiliência

7. Desapegue da quantidade de dados

8. Meça, otimize, meça novamente

8 ações para fortalecer 
a cultura analítica da 
sua empresa

Acesse nosso ebook 
para ir a fundo em cada 
uma dessas ações. 
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Na Era digital tudo pode 
ser mensurado e analisado

Mais eficiência, redução de custos, incremento 
nos lucros, crescimento exponencial, agilidade 
nos processos e mentalidade estratégica. 

Os resultados de uma cultura de dados é crucial 
para garantir o lugar de uma série de empresas 
no mercado. 

Em meio ao avanço da Era digital, a expressão 
cultura de dados ganha o status de queridinha 
dos altos executivos. Ela está nos planejamentos, 
reuniões, discursos, workshops e artigos. 

Comece agora a analisar seus dados: 
baixe nosso ebook Cultura de Dados! 

https://materiais.opinionbox.com/ebook-cultura-de-dados
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