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Se a possibilidade de 

estar lidando com dados 

incorretos, mesmo 

que hipoteticamente, 

estremece sua estrutura, 

você não está sozinho

É preciso ter claro que, 
sem uma governança, 
qualquer organização 

que decida ampliar suas aplica-
ções self-service deparar-se-á 
com o mesmo problema.  

Na verdade, a corrupção dos 
dados é uma consequência da 
não verifi cação da origem do 
que se tem em mãos ou, mais do 
que isso, de não se saber como 
se chegou àquela informação. 
Desconsiderar ou desconhecer 
os fi ltros que foram aplicados 
ao transformar cada dado em 
uma informação é um risco 
inerente a qualquer ambiente 
corporativo e que é resultado, 
na maioria das vezes, da des-
centralização das soluções.

Este modelo pode até funcio-
nar em equipes menores, com 
menos pessoas envolvidas, mas 
em locais com centenas de 
usuários e dezenas de linhas de 
negócios as consequências de 
se confi ar nesse método podem 
ser muito negativas e o cenário 
certamente será caótico.

Além disso, é preciso aten-
tar-se ao fato que embora 
todos dentro de uma empresa 
estejam em busca de um mes-
mo objetivo, ou seja, tornar o 
negócio bem sucedido, equipes 
diferentes têm prioridades 
distintas. A TI foca principal-
mente na gestão de processos e 
em assegurar dados confi áveis. 
Já as áreas de negócio, geral-
mente enxergam a segurança e 
a governança como obstáculos 
na tomada de decisão.  Com 
prioridades tão confl itantes, 
é obvio que aumentam as 
difi culdades para se colocar 
em prática uma aplicação self-
service de analytics capaz de 
funcionar para todos. Porém, 
algumas medidas podem aju-
dar as equipes a trabalharam 
juntas de maneira efi ciente:

1. Engajar

Como é mandatório em qual-
quer projeto, o engajamento é 
crucial. A organização como 
um todo precisa reconhecer 
o valor de uma iniciativa cor-
porativa de governança de 
dados - seja por meio de padro-
nização de tecnologia, revisões 
sistemáticas ou designando 
administradores de dados. É 
preciso que o empenho vá além 
do patrocinador do projeto. 
Os líderes de negócios devem 
comprometer-se em traçar 
objetivos e diretrizes e, ainda, 
estabelecerem de maneira 
muito transparente e direta 
as responsabilidades de cada 
uma das equipes.

2. Identifi car os 

principais stakeholders

Cada unidade de negócio 
precisa disponibilizar um re-
presentante dentro do projeto, 
que funcione como um porta-
voz. Idealmente, os diálogos 
entre as equipes devem ter 
uma rotina pré-estabelecida 
para garantir que todos es-
tejam na mesma página. É 
responsabilidade de cada um 
dos envolvidos assegurar que 
seus times adaptem-se aos 
processos estabelecidos, cons-
truindo assim um ambiente 
mais colaborativo.

3.TI e Negócios precisam 

conversar de maneira 

direta

Criar um canal de comunica-
ção e promover a colaboração 
entre as equipes de TI e de 
negócios são os melhores ca-
minhos para garantir que as 
demandas sejam totalmente 
atendidas.  A área de negócios 
precisa ser transparente em 
relação às suas necessidades 
e tratar a equipe de tecnologia 
como uma aliada. Ao mesmo 
tempo em que a TI precisa 
soltar-se um pouco e ser mais 
fl exível, porém sem forçar-se a 
extremos. A plataforma analí-
tica selecionada para o projeto 
deve ser capaz de oferecer 

funcionalidades de monito-
ramento que preencham esta 
lacuna, mas a tecnologia por 
si só não levará o projeto tão 
longe quanto se imagina. Para 
viabilizar isso, os processos 
de governança precisam ser 
abertos e fl uídos e a área de 
TI precisa estabelecer uma 
rotina de monitoramento con-
tínua, trabalhando para que os 
principais indicadores estejam 
estruturados com governança 
e preparados para mudanças 
recorrentes.

4. Nomear um 

administrador de dados

É ingênuo pensar que os 
dados de maior criticidade 
estão armazenados em um 
único local. Normalmente, 
encontram-se espalhados por 
toda a empresa, em planilhas 
pessoais e em aplicações na 
nuvem, e é preciso que alguém 
os administre.  É aí que entra 
o CDO (Chief Data Offi cer) ou 
gerente de dados. De acordo 
com o Gartner, nos próximos 
três anos, esta posição estará 
preenchida em 90% das gran-
des empresas, o que é uma 
boa notícia. O CDO surge da 
interseção das áreas de TI 
e de negócios com a missão 
de zelar pelas informações e 
promover a comunicação entre 
as equipes.

5. Padronizar tecnologias

Padronize, padronize, pa-
dronize. Imagine que você 
use determinado editor de 
apresentações e em sua equipe 
exista um grande número de 
pessoas que não utilizam esse 
tipo de tecnologia, fazendo 
com que cada slide construí-
do, precise ser adaptado para 
a ferramenta adotada pelo 
restante da equipe. O tempo 
de execução do trabalho com 
certeza aumentaria. Agora, se 
houver uma padronização da 
tecnologia, embora isso possa 
signifi car abdicar de uma pre-
ferência pessoal, tudo poderia 
ser concluído duas vezes mais 
rapidamente. Com o analytics, 
assim como em todas as outras 
implementações tecnológicas, 
a padronização entre todas 
as áreas ajuda consideravel-
mente.

6. Dar pequenos passos

A verdade é que a gover-
nança de dados não ocorre 
de um dia para outro. Com 
as necessidades de negócios 
mudando com frequência, é 
preciso estabelecer um proces-
so de identifi cação de lacunas 
repetitivo e cíclico, priorizando 
as aplicações e dados mais 
importantes. O ideal é come-
çar pequeno. Escolha um e 
comece por ele. Lembre-se que 
mesmo que você seja capaz de 
certifi car ou impulsionar uma  
aplicação por mês, serão 12 
implementações críticas ao 
longo do ano.

 7. Não deixar que 

vitórias de curto prazo 

impactem em estratégias 

de longo prazo

Para alcançar verdadeira-
mente a governança, você 
precisa investir em uma estra-
tégia de longo prazo que inclua 
uma visão de crescimento e de 
mudanças. Correções pontuais 
trabalham no sentido contrá-
rio. Focar em objetivos em 
curto prazo e adotar a primeira 
ferramenta gratuita de análise 
com a qual se deparar, difi culta 
a colaboração entre as equipes 
e torna a governança ainda 
mais árdua. Então, quando 
estiver selecionando uma fer-
ramenta, certifi que-se de que 
ela seja escalável; possa ser 
acessadas através de diversos 
dispositivos e que tenha futuro 
garantido no que diz respeito à 
velocidade e reutilização.

 Lembre-se, que dados 
estão sempre mudando e 
evoluindo.

 
(*) É presidente da MicroStrategy 
no Brasil, empresa líder  mundial 
no fornecimento de plataformas 

de software empresarial, que 
atende com sua solução inovadora 
MicroStrategy 10 Secure Enterprise 

tanto as necessidades de 
implementações departamentais self-
service como de âmbito corporativo.

Cynthia Bianco

TI
seguintes ao seu lançamento e é o game de uma série original com os 
melhores resultados de vendas na primeira semana entre os títulos 
para consoles da nova geração.

Pes Club Manager

@A Konami Digital Entertainment, Inc. anuncia hoje atualizações 
e eventos importantes relacionados ao PES CLUB MANAGER. O 

popular game mobile de gestão de futebol agora inclui um novo evento 
que permitirá aos usuários jogar com membros de suas ligas para com-
petir pela glória máxima contra outras ligas, proporcionando um nível 
maior de experiência pessoal de jogo entre os participantes. Além disso, 
o PES CLUB MANAGER inclui um novo evento mensal da “Galeria da 
Fama”, no qual os usuários podem jogar com seus “Times dos sonhos” 
contra outros jogadores para competir pela melhor classifi cação. 

Saphety certifi cada em segurança da 
informação

@A Saphety – especializada na otimização de processos de negócio e 
sincronização de dados entre empresas – recebeu a certifi cação ISO 

27001, norma internacional de gestão de segurança da informação, que 
reconheceu as boas práticas de segurança nas plataformas de negócio 
da tecnológica. Em termos de negócios, o selo diferencia a Saphety 
da concorrência no mercado brasileiro e permite ampliar atuação na 
Colômbia, país no qual essa certifi cação é requisito fundamental para 
a operação no país. Além da vantagem estratégica, esta certifi cação 
irá alavancar o processo de criação de valor para o cliente de forma 
sustentada e segura, garantindo a integridade e a confi dencialidade 
dos assets de informação, internos e externos. (www.saphety.com).

 

News@
Principais desafi os das operações de serviço 
em campo é tema de livro

@O livro “Service is hard” foi inspirado em um blog de mesmo nome que 
Mike Karlskind, um profi ssional com mais de 20 anos de experiência no 

gerenciamento de serviços em campo mantém na ClickSoftware e onde o tema 
continuará a ser exaustivamente estudado. Os autores também pesquisaram 
conteúdo junto à experts e expoentes deste mercado, o que inclui uma comunidade 
de mais de 300 clientes/empresas. Examinar os oito desafi os mais difíceis para 
a conquista de um serviço consistente e com excelência é a proposta do livro, o 
que inclui aspectos tão variados como tecnologia, processos, até as características 
inerentes ao próprio negócio prestação de serviços em campo (http://www.lulu.
com/shop/click-software/service-is-hard/hardcover/product-22762716.html). 

Ubisoft Motion Pictures anuncia fi lme inspirado 
no game The Division

@A Ubisoft Motion Pictures, estúdio de televisão e cinema da 
Ubisoft, acaba de anunciar um novo longa-metragem: “The 

Division”, que contará em seu elenco com a dupla de indicados ao 
Oscar Jessica Chastain (Perdido em Marte, Interestelar, Histórias 
Cruzadas e A Hora Mais Escura) e Jake Gyllenhaal (Marcados para 
Morrer, O Abutre e Nocaute). A Ubisoft Motion Pictures desenvol-
verá este projeto em parceria com os estúdios Nine Stories, de Jake 
Gyllenhaal e Riva Marker (Beasts of No Nation), e Freckle Films, de 
Jessica Chastain. O anúncio do fi lme vem logo após o grande sucesso 
do jogo de videogame Tom Clancy’s The Division, desenvolvido pelo 
estúdio Ubisoft Massive Entertainment, que vendeu mais cópias 
do que qualquer outro título da companhia nas primeiras 24 horas 

Recentemente, tive a opor-
tunidade de conhecer melhor 
o mercado de internet chinês, 
durante o evento World O2O 
Expo, em Pequim, na China. 
O que mais ouvi por lá foram 
questionamentos sobre as 
diferenças dos aplicativos chi-
neses em relação aos latinos.

Do meu ponto de vista, a 
diferença entre os dois mer-
cados é relativamente simples: 
os apps latinos são mais foca-
dos na usabilidade e na inter-
face, enquanto os chineses se concentram em funcionalidades. 
O que isso signifi ca? Signifi ca que por aqui criamos aplicativos 
específi cos para cada tipo de serviço: um para chamar táxi, 
outro para pedir comida, outro para mapas e geolocalização, 
para jogos, e assim por diante. Também temos muita preocu-
pação com a interface. Ela deve ser simples e objetiva. Quanto 
mais fácil de usar, melhor. Já os chineses se preocupam mais 
com inovação e, como já dito, as funcionalidades dos apps. É 
comum eles terem uma espécie de marketplace de serviços 
dentro do aplicativo. Para ilustrar essas diferenças, vou usar os 
exemplos de dois apps de mensagens: o americano WhatsApp 
e o chinês WeChat.

Atualmente com 1 bilhão de usuários, o WhatsApp é um 
aplicativo que permite enviar e receber mensagens de texto, 
imagens, vídeos, documentos em PDF, Word, Excel e Power-
Point, além de fazer ligações grátis por meio de uma conexão 
com a internet. E segue a característica latina de possuir uma 
interface simples.

O WeChat, com aproximadamente 800 milhões de usuários, vai 
mais longe. Além de integrar diferentes meios de comunicação, 
como seu concorrente WhatsApp, ele possui dois diferenciais 
bem relevantes. Um é o sistema de localização junto ao recurso 
que deixa o usuário descobrir e conversar com quem está por 
perto, na mesma rua, quadra ou a poucos metros, o que pode 
aproximar as pessoas, em vez de enquadrá-las apenas no universo 
da amizade virtual. Podemos dizer que o WeChat é uma com-

binação de WhatsApp, Tinder, 
PayPal e diversos outros.

E, acredite, essas dife-
renças estão atreladas ao 
perfi l daqueles que colocam 
dinheiro para o negócio 
funcionar. Os investidores 
de venture capital latinos 
frequentemente pressionam 
as startups para terem um 
fl uxo de caixa positivo o mais 
rápido possível, por isso, elas 
são focadas em melhorar 
constantemente a interface e 

a usabilidade para conseguir se estabelecer em um mercado 
específi co e alcançar esse tão almejado fl uxo de caixa positivo. 
Por outro lado, os investidores chineses são bastante centrados 
no crescimento da base de usuários, pois acreditam que é ela 
que dará o retorno fi nanceiro desejado ao negócio, o que faz 
muito sentido no gigante mercado chinês. Outra vantagem 
do mercado chinês em detrimento ao latino é que o país tem 
dinheiro e o acesso ao capital para empreender é muito mais 
fácil e menos burocrático.

Com tudo isso, eu diria que as oportunidades no mercado de 
internet latino são imensas, principalmente se considerarmos 
que, no primeiro trimestre de 2016, contamos com apenas 1% 
(algo em torno de US$ 300M)  do investimento de venture ca-
pital global, contra 25% na Ásia, sendo sua maioria na China. 
Fazemos muito com pouco. Também somos criativos e isso atrai 
a atenção dos chineses para as nossas ideias. Da nossa parte, 
podemos importar deles a possibilidade de incorporar mais 
funcionalidades aos apps e aproveitar melhor o investimento 
de risco que envolve as startups. Sem dúvida, são mercados 
que se complementam no que diz respeito ao desenvolvimento 
de aplicativos e merece atenção a troca dessas expertises. Se 
temos muito a aprender com os chineses, também temos muito 
a ensinar.

(Fonte: Rafael Lauand é CEO da Vá de Táxi, empresa
de chamada de táxi da Porto Seguro).

América Latina e China se complementam quando 
o assunto é desenvolvimento de aplicativos

Conforme relatório divulgado este ano pelo WebShoppers, 
o e-commerce brasileiro já soma mais de 39 milhões de 
consumidores e teve faturamento de R$ 41 bi em 2015. 

Com a expectativa ainda maior para esse ano, o primeiro trimestre 
de 2016 também teve resultado favorável em comparação com 
o mesmo período do ano passado. Segundo o E-bit, foram 25 
milhões de pedidos realizados pela internet de janeiro a março 
deste ano e um faturamento de 10 bilhões. 

  
Com a chegada do inverno – época em que as pessoas costu-

mam sair menos devido às quedas de temperatura – o comércio 
eletrônico esquenta as vendas em diversos setores. Em 2015, 
o número de pedidos em lojas virtuais cresceu 255% durante 
o inverno em comparação com o ano anterior, de acordo com 
levantamento feito pela Loja Integrada (www.lojaintegrada.com.
br) – maior plataforma para criação de e-commerce do país, com 
mais de 300 mil lojas cadastradas. Só na plataforma, os três meses 
de inverno em 2015 faturaram cerca de R$ 36 milhões. 

  
O levantamento analisou os meses de junho, julho e agosto de 

2014 e 2015 e constatou um crescimento de 400% em número de 

Em 2015, número de pedidos 
em lojas virtuais cresceu 
255% durante o inverno

Diferentemente do verão, época que aponta queda nas vendas, o inverno é um forte aliado do 
comércio eletrônico. Só na Loja Integrada o inverno 2015 faturou cerca de R$ 36 milhões

pedidos realizados nos segmentos de casa e decoração, seguido 
de 300% na área de cosméticos e perfumaria e 200% em artigos 
esportivos e de lazer. O segmento de moda e eletrônicos também 
tiveram um crescimento, mas não lideram o pódio de vendas. 

  
“Para o empreendedor digital, aproveitar o frio para impulsio-

nar as vendas é fundamental, já que os meses mais quentes do 
ano causam quedas no movimento do e-commerce que podem 
chegar até 50%, devido às férias, menos tempo no computador, 
contenção de gastos, calor entre outros motivos”, afi rma Adriano 
Caetano, especialista em comércio eletrônico e diretor da Loja 
Integrada. 

  
Ainda de acordo com Adriano, é possível criar estratégias para 

se dar bem nas vendas durante esse período, como investir em 
redes sociais, promoções da estação e combos. Só ano passado, 
mais de 80 mil lojas físicas fecharam as portas no Brasil e mesmo 
em meio ao cenário atual do país, o comércio eletrônico não para 
de crescer. Só na Loja Integrada, mais de 500 lojas são criadas 
diariamente.
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