Você pode confiar em seus dados?
03 maneiras para se ter certeza.
SEU G U I A PA R A
TO M A DA
DE DECISÕES
COM CO N F I A N Ç A

As decisões de negócios são
tão confiáveis quanto os dados
que as embasam.
FATO (SEM)
GRAÇA:

Empresas em todos os lugares estão usando a
descoberta e analise de dados para embasar decisões de
1
negócios. O Gartner estima que mais da metade das
novas compras são orientadas por descoberta de dados.

Forrester
:

Mas o fato de você estar usando dados corporativos não
significa, necessariamente, que saiba de tudo que
acontece verdadeiramente no seu negócio.

das organizações
ainda usam aplicativos
baseados em planilhas
em mais da metade de
suas divisões.

Sem a correta abordagem de descoberta de dados, você
pode terminar com caos de dados, relatórios não
confiáveis e visualizações que podem levar à decisões
de negócios duvidosas.
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Fonte: Gartner, Eight Steps to Picking the Best Self-Service BI and Data Discovery
Tool, Cindi Howson, 15de junho de 2015

63 %

Fonte: “It’s Time to Upgrade
Business Intelligence to
Systems of Insight,” Forrester
Research, 20 de julho de
2015.

Quando seus dados não são gerenciados consistentemente, você
não pode confiar neles. E essa dúvida corrói a confiança e
prejudica uma tomada de decisão precisa.

CAOS

DÚVIDA

Nossas fontes de dados são
limitadas.

Será que temos todos os dados?

Dados desatualizados permanecem
no sistema.

Nossos dados são recentes?

Qualquer pessoa
pode manipular os dados.

Podemos confiar em nossos dados?

Pessoas diferentes estão obtendo
resultados diferentes.

Nossas conclusões são precisas?

?
FATO (SEM) G R A Ç A :

AP EN AS

51

%

dos líderes de negócios consultados relataram que têm as
informações necessárias para tomar uma decisão com segurança.
Fonte: “Learning From the New Breed of Confident Decision-Makers.” Harvard Business Review, maio de
2014.

C O N F I A N D O EM SEUS DADOS: UM G U I A E XPLIC A TIVO
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Felizmente, há um
caminho claro
para a conﬁança
nos dados: a
governança
equilibrada.
A descoberta governada não é apenas para a
TI; é para todos. E a governança equilibrada
ainda capacita todos na sua empresa a
acessar dados.
Além de desenvolver, analisar e colaborar em
qualquer lugar por meio de qualquer
dispositivo. A o mesmo tempo, seus dados
são centralizados
em um ambiente
gerenciado e, por isso, são sempre precisos e
consistentes.
O resultado é que você equilibra a exploração
self-service com dados, métricas e controles
padronizados. Você não está limitando a
agilidade; você está aumentando a confiança.

Este guia mostrará como
chegar lá em 3 etapas.

1

Saiba
de
onde
vieram seus dados.

2

Certiﬁque-se de ter
uma visão uniﬁcada.

3

Capacite todos de sua
equipe enquanto mantém
os dados em segurança.

ETAPA 1.

Saiba de onde
vieram seus dados.
Os dados foram manipulados?
Qual é a fonte de seus dados?
Ela é confiável?
Certifique-se que você sabe disto.

Você deve saber responder à todas as seguintes
perguntas.
Seus dados são atuais e completos?

• Todos os seus dados estão atualizados?
• Há algum dado faltando?

• Alguém já alterou os dados, desde seu armazenamento inicial?

Eles foram manipulados?

• Várias pessoas ou equipes alteraram os dados em suas próprias
visualizações ou planilhas?
• Existem variáveis flutuantes (como taxas de câmbio)
a serem contabilizadas?

• Você está familiarizado com a fonte?

Você confia na fonte?

• É uma fonte interna ou externa?
• A fonte éaprovada/governada?
• Os dados estão limpos?

FATO (SEM) G R A Ç A :

A P R O X I M A DA MENTE 90 %

das planilhas contêm erros.
Fonte: Panko, Raymond R. “What We Don’t Know About Spreadsheet Errors Today: The Facts,
Why We Don’t Believe Them, and What We Need to Do.” 9 de julho de 2015.

ETAPA 2.

Certifique-se de
ter uma visão
unificada.
Todos em sua empresa devem ter a
mesma visão completa dos mesmos
dados, em um formato que possa ser
facilmente acessado e entendido.

Todos na sua empresa estão na mesma página?

NÃO

SIM

Seus dados podem ser
acessados apenas em
silos.

Todos os seus dados podem ser
acessados, independentemente da
localização.

As pessoas usam cálculos
diferentes para determinar a
mesma métrica.

O uso de métricas é
consistente em toda a sua
empresa.

(por exemplo: margem de lucro)

Um mesmo termo tem significados
diferentes entre aspessoas.
(por exemplo: Quem é o “cliente”? A
pessoa que compra o cartão-presente ou a
pessoa que o resgata?)

Todos concordam com um
conjunto comum de
definições.

FATO (SEM) G R A Ç A :

44 % DOS

Líderes organizacionais e de negócios consultados disseram
que o principal obstáculo era ter seus dados emsilos.
Fonte: “Learning From the New Breed of Confident Decision-Makers.” Harvard Business Review, maio de 2014.

ETAPA 3.

Capacite todos
de sua equipe
enquanto mantém
os dados em
segurança.
Governança não tem a ver com controle;
trata- se de capacitação. O tipo certo de
governança transforma a TI, do porteiro ao
vendedor, simplificando os processos para
todos, além de introduzir a transparência em
toda a equipe.

Você alcançou uma governança equilibrada quando:

USUÁRIOS DE NEGÓCIOS
Tem acesso a todos os dados

Não perde tempo rastreando dados

PROFISSIONAIS DE TI
Oferece diferentes tipos de dados a
diferentes tipos de usuários, de acordo
com as necessidades de cada um.

Gerencia a consistência dos dados.

Não perde tempo discutindo a
precisão dos dados

Oferece acesso aos dados ao mesmo
tempo em que protege a integridade
dos mesmos.

Concorda com um conjunto comum
de definições e parâmetros

Oferece acesso liberado a uma biblioteca
central de definições e parâmetros

Gasta mais tempo em
descobertas e inovações

Serve como um guia e não uma barreira

Quando os dados são corretamente governados, todos podem
confiar neles e, assim, você pode acabar com os debates sobre a
precisão dos dados e começar a trabalhar.

GOVERNANÇA

CONFIABILIDADE

Nossa plataforma unifica todos os
nossos dados, permitindo que
todos possam acessá-los.

Temos todos os dados.

Nossos dados são baseados em
definições e parâmetros acordados.

Nossos dados são consistentes.

Nossos dados provêm de fontes
confiáveis e aprovadas.

Nossos dados são confiáveis.

Nossas descobertas são baseadas
em dados consistentes e
confiáveis .

Nossas descobertas são precisas.

“ P l a t a f o r m a s d e B . I . nos permitem progredir e migrar de decisões instintivas para
decisões orientadas a dados, trazendo redução de custo.
Ken Baker, Vice-presidente, Planejamento e análise financeira, Planet Hollywood
International

Essa é a beleza de uma
governança equilibrada.

Ter a liberdade de fazer todas as análises que desejar,
sem medo de “estragar'' os dados ou danificar o
sistema. A certeza de que os dados em que você está
trabalhando não foram corrompidos por ninguém.
E a TI pode proteger seus dados confortavelmente,
sem restringir as inovações.
Conosco você tem toda a história de seus dados,
capacitando todos em sua empresa a tomar decisões
baseadas em informações sem prejudicar a ordem dos
processos e sistemas.

Que tal poder confiar em seus dados
e gerir sua empresa apoiando em
fatos,

em

tempo

real

e

sem

intervenção humana na geração e
coleta de dados?

K EEP

IN
TOUCH
—
Mantenha-se atualizado sobre as novidades em Big Data
e baixe gratuitamente os nossos materiais em:
www.redmaxx.com.br
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