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Introdução
Atualmente, é impossível alcançar todo o potencial de um 
negócio se você não trabalhar com a demanda cada vez 
mais abundante de dados. A transformação digital, que vem 
se desenvolvendo ao longo das últimas décadas, criou um 
cenário em que é possível coletar, armazenar e analisar um 
volume imensurável de informações de todos os tipos. 

Com acesso a insights sobre o comportamento da audiência, 
a performance das equipes internas e até a atuação dos 
concorrentes, sua empresa tem a chance de aprimorar a 
estratégia e, assim, conseguir os melhores resultados. Não  
é à toa que os dados são tidos como ativos mais valiosos da 
empresa. Para fazer uso deles, contudo, é preciso mais do que 
apenas coletá-los: é fundamental saber como gerenciá-los. 

Pensar em estratégias para melhorar a forma como os dados 
são tratados em seu negócio garante maior eficiência para 
suas operações. Por esse e outros motivos, a governança 
de dados é, atualmente, uma das atividades que não podem 
faltar no planejamento empresarial. 

Neste e-book, falaremos mais sobre o conceito, destrinchando 
seu funcionamento, explicando sua importância e apontando 
os principais desafios envolvidos no processo.  No fim, 
passaremos dicas valiosas para você aplicar a governança de 
dados em seu negócio. Confira!
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O que é governança 
de dados?
Governança de dados é uma atividade que contempla todas 
as pessoas, tecnologias e processos necessários no esforço 
de gerenciar e proteger os dados de uma companhia. Trata-se 
de uma prática de gestão que tem como foco viabilizar para a 
empresa um banco de dados acessível, extenso, qualificado, 
seguro e confiável. 

Uma estratégia de governança de dados bem implementada 
deve listar e gerenciar as pessoas que têm permissão para 
acessar determinadas informações, estabelecendo regras 
e procedimentos para diminuir riscos de vazamento ou 
uso indevido dos dados. A partir da estruturação dessa 
abordagem, os dados, que já são ativos importantes para 
qualquer empreendimento, se tornam ainda mais valiosos. 

Isso porque a governança proporciona a organização dos 
diferentes fluxos de informação e dá aos colaboradores maior 
segurança e facilidade para navegar no sistema e colher 
insights relevantes. Desse modo, os profissionais passam a 
tomar decisões mais embasadas, reduzindo as chances de 
erro e aumentando a taxa de produtividade. 

Além dos aspectos táticos e operacionais, a governança de 
dados também reflete na parte estratégica do negócio. Com o 
acesso rápido a informações confiáveis, gestores conseguem 
observar os processos internos da empresa com uma visão 
mais analítica, o que potencializa a efetividade de suas decisões. 
Por exemplo: se, ao observar os números, o gestor nota que 
o custo operacional de uma atividade está ultrapassando o 
orçamento, pode tomar medidas para solucionar a questão 
antes que ela se torne um problema mais grave. 

O interessante é que, muitas vezes, as respostas para os 
problemas identificados pela análise de dados podem ser 
solucionados a partir da mesma abordagem. Assim, se 
o mesmo gestor identifica práticas realizadas por outras 
equipes que reduzem o custo operacional, pode torná-las um 
padrão a ser seguido na companhia. 

Já deu para perceber que a análise de dados é fundamental 
para o desenvolvimento saudável de todos os setores da sua 
empresa, não é? Mas, afinal, como essa governança funciona 
na prática? Falaremos sobre isso no próximo tópico.

https://rockcontent.com/blog/banco-de-dados/


5

Como a governança 
de dados funciona?
Como já mencionamos, a governança de dados envolve 
as pessoas, os processos e as tecnologias envolvidas no 
tratamento de informações em sua empresa. Dito isso, 
é preciso entender que, para implementar esse conceito 
no seu negócio, você deve garantir não apenas o uso das 
ferramentas corretas. Mais do que isso, é preciso trabalhar  
a cultura organizacional. 

Isso significa que a utilização da base de dados deve ser 
encarada como peça central das ações da organização, 
garantindo que colaboradores e gestores saibam como agir 
de acordo com as políticas estabelecidas. 

Ao longo do texto, passaremos mais dicas para você 
implementar a governança de dados. Agora, vamos falar dos 
quatro pilares fundamentais de uma estratégia nesse sentido: 
disponibilidade, aplicabilidade, integridade e segurança.

https://blog.academiain1.com.br/iso-27002-4-boas-praticas-para-gestao-de-seguranca-da-informacao/
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DISPONIBILIDADE

A governança de dados deve trabalhar o conceito de 
disponibilidade, ou seja, garantir que as informações 
armazenadas estejam sempre disponíveis para aqueles 
que possuem autorização para acessá-las. Isso garante 
a otimização dos fluxos de trabalho, evitando gargalos de 
produção e agilizando a conclusão de diversas tarefas. 

Para entender a relevância desse conceito, imagine que 
um de seus vendedores está perto de fechar uma venda. 
Para convencer o lead a investir na solução da empresa, ele 
busca dados que revelem características do cliente, como 
preferências, compras realizadas no passado e poder de 
consumo. Caso as informações buscadas não possam ser 
acessadas com facilidade, é bem provável que o processo de 
conversão seja prejudicado. 

Para garantir que a disponibilidade seja excelente em sua 
governança de dados, é preciso, antes de tudo, montar um 
sistema com um volume satisfatório de informações. Depois, 
é importante contar com tecnologias que proporcionem um 
armazenamento seguro e facilitem a comunicação entre 
diferentes departamentos. 

APLICABILIDADE

Uma estrutura de governança de dados deve, também, 
contemplar o princípio de aplicabilidade. Isso significa que 
é crucial assegurar que as ações propostas têm condições 
de serem aplicadas na empresa. Isso envolve não apenas a 
infraestrutura, mas também o material humano que compõe 
cada um dos setores. 

Cada um dos colaboradores destinados a trabalhar com as 
informações devem passar por um processo de capacitação, 
de modo a garantir sua aptidão para operar as ferramentas 
e seguir as normas estabelecidas. As regras, aliás, devem 
evidenciar quem tem acesso aos dados, como eles podem 
ser visualizados e onde eles podem ser acessados. 

O princípio de aplicabilidade também deve ser empregado 
em situações que envolvam a captação ou divulgação de 
dados. É preciso verificar quais regras se aplicam à ação para 
garantir a manutenção de uma abordagem transparente e 
legal. Dados sensíveis de clientes, por exemplo, não podem ser 
armazenados ou compartilhados por empresas depois que a 
LGPD for concretizada no Brasil, lembrando que as leis já estão 
vigentes em outros países como Europa e Estados Unidos. 
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INTEGRIDADE

Outro pilar da governança de dados é a integridade.  
Trata-se de um conjunto de ações tomadas com objetivo de 
garantir a manutenção da consistência e confiabilidade das 
informações. Em outras palavras, busca evitar que os dados 
coletados e armazenados sofram alterações, mesmo que  
de forma involuntária. 

Dessa maneira, é preciso tomar cuidado para garantir, por 
exemplo, que os hardwares e softwares utilizados sejam 
adequados aos processos de governança. Defeitos em 
equipamentos, erros de software e até falhas humanas 
podem causar modificações na integridade dos dados.  
A ideia, portanto, é que eles sejam mantidos sem interferência 
externa durante o seu ciclo de vida. 

Assim, para garantir a precisão das informações, é preciso 
monitorar todos os processos e consertar eventuais erros. 
Uma boa prática é implementar sistemas de verificação para 
detectar todas as ocorrências de dados alterados.

Com recursos como controles de versões e backups, é 
possível restaurar informações modificadas e/ou perdidas.

SEGURANÇA

Por fim, a estrutura de uma boa governança 
de dados deve garantir segurança ao sistema, 
evitando acessos não autorizados e vazamentos. 
É fundamental, portanto, controlar o acesso de 
colaboradores, definindo restrições e permissões. 
Para decidir quem poderá acessar cada uma das 
informações, você pode mapear as áreas, funções 
e cargos mais relevantes para cada arquivo. 

Aqui, a tecnologia é um aliado fundamental. A 
partir de recursos como a encriptação de dados, 
tokens, autenticação em múltiplos fatores, entre 
outros, você assegura as informações e evita  
que o sistema seja acessado por pessoas  
não habilitadas. 

Garantir a segurança dos dados é uma prática  
de extrema importância no cenário atual, em que 
a fiscalização sobre as informações armazenadas 
por empresas é crescente. Além disso, evitar 
vazamentos é fundamental para manter a 
credibilidade e imagem da sua marca.
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Qual a importância 
dessa prática nas 
empresas?

A digitalização de processos é uma tendência que segue 
em pleno crescimento, fazendo com que cada vez mais 
empresas e consumidores adotem o ambiente online para 
experiências, interações e transações. O resultado natural 
desse movimento é um aumento significativo na quantidade 
de dados gerados a cada momento, que tende a ser ainda 
maior conforme tecnologias de Inteligência Artificial e Big 
Data são desenvolvidas. 

Por outro lado, as empresas, que se beneficiam do acesso  
a dados internos e externos, precisam se estruturar para dar 
conta do processamento de tantas informações. Assim, sem 
uma forte estrutura de governança de dados, a empresa pode 
desperdiçar insights valiosos, perdidos em uma infinidade de 
dados irrelevantes e inconsistentes. 

Dessa forma, a prática pode ser entendida como algo 
fundamental para a competitividade da empresa, já que 
os dados, quando tratados de forma correta, resultam em 
estratégias bem-sucedidas. Mas, afinal, de que modo a 
governança de dados auxilia nos processos internos do 
negócio? Separamos 7 benefícios proporcionados pela 
governança. Confira!

https://rockcontent.com/blog/inteligencia-artificial/
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REDUZ ERROS POR FALTA DE INFORMAÇÃO 

A partir da governança, a empresa garante a integridade e 
disponibilidade dos dados, tornando-os elementos importantes  
em todos os processos internos. Dessa forma, gestores e 
colaboradores podem atuar com base em informações reais,  
evitando erros causados por abordagens menos científicas. 

Antes de tomar uma decisão importante, como a determinação  
de um orçamento para um setor, o gestor responsável pode analisar  
os dados disponíveis e, assim, identificar as frentes que necessitam  
de maior investimento para gerar resultados positivos.  
Os colaboradores, por sua vez, tem facilidade em encontrar 
informações para guiar a execução de suas tarefas. 

O exemplo mais prático é o relacionado ao atendimento ao  
consumidor. Se o atendente não tem como checar rapidamente 
o histórico de interações com a pessoa, perde oportunidades 
contundentes de melhorar a relação com o cliente em questão. 
Portanto, a governança de dados funciona como uma garantia  
de que erros assim não vão acontecer. 

Para isso, é importante lembrar do conceito de transparência.  
É preciso assegurar que a informação seja única e imutável, desde  
o momento em que é coletada até quando chega ao interlocutor. 

https://materiais.rockcontent.com/guia-completo-de-atendimento-ao-cliente
https://materiais.rockcontent.com/guia-completo-de-atendimento-ao-cliente
https://www.a10br.com/blog/como-garantir-a-qualidade-dos-dados-gerados-na-empresa
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PROPORCIONA ANÁLISES PREDITIVAS

Uma das coisas mais importantes para o sucesso de 
qualquer negócio é a capacidade de lidar com as novas 
situações que se apresentam. Ameaças e oportunidades 
podem surgir de diferentes formas, impulsionadas pelos 
fatores externos e internos que influenciam a companhia. 
Novos agentes no mercado, mudanças no perfil do 
consumidor e novas técnicas de produção são alguns 
exemplos corriqueiros. 

Naturalmente, é muito mais fácil enfrentar as circunstâncias 
se você estiver preparado para elas. Por isso, a análise 
preditiva é uma ferramenta essencial para a eficiência 
da empresa em médio e longo prazo. Trata-se de uma 
metodologia que, a partir da aplicação de uma função 
matemática, mapeia um grupo de variáveis e busca prever  
o que vai acontecer em diferentes cenários. 

O processo é repetido até encontrar a função que representa 
o cenário mais provável. Assim, a empresa pode montar um 
planejamento estratégico a fim de melhorar sua performance. 
Imagine, por exemplo, a criação de anúncios digitais 
pagos. Na hora de segmentar o público, os resultados da 
análise podem indicar as características dos usuários mais 
propensos a clicar nas campanhas, indicando fatores como 
sexo, classe social, localização etc. 

A análise preditiva pode soar como algo complicado, 
especialmente pela necessidade de execução de fórmulas 
matemáticas. Contudo, o uso de ferramentas especializadas 
pode tornar o processo muito mais fácil. A Alteryx, por exemplo, 
oferece uma interface altamente intuitiva e fornece recursos 
para você acessar e juntar várias fontes de dados, preparando 
análises avançadas e gerando relatórios aprofundados.

https://blog.academiain1.com.br/como-esta-o-mercado-de-ti-4-tendencias-para-voce-ficar-de-olho/
https://rockcontent.com/blog/anunciar-para-quem-odeia-anuncios/
https://rockcontent.com/blog/como-fazer-uma-segmentacao-de-leads/
https://www.a10br.com/alteryx
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GARANTE TRANSPARÊNCIA, 
CONFIABILIDADE E VERACIDADE

A rapidez cada vez maior na geração de dados cria vantagens 
e problemas para as empresas. As vantagens são óbvias, 
já que quanto mais informações relevantes, mais as 
companhias podem tomar ações eficientes para melhorar 
seus resultados. Contudo, quanto mais dados disponíveis, 
mais difícil é garantir a transparência, a confiabilidade e a 
veracidade dos insights. 

A estruturação de uma governança de dados gera um 
sistema focado em filtrar os dados e manter apenas aqueles 
cuja relevância pode ser garantida. Graças aos registros e 
a documentação, você pode trabalhar com informações 
transparentes, ou seja, que foram mantidas sem alterações 
externas desde o momento da coleta. 

Pode, também, confiar nos fatos expressados em cada 
uma das informações, afinal, os esforços para manter a 
integridade dos dados asseguram sua confiabilidade. 

Por fim, a governança de dados trabalha diretamente para 
satisfazer um dos “Vs” do Big Data, que é a veracidade. É 
importante ter em mente que, para serem considerados 
verídicos, os dados devem ser condizentes com a realidade 
do momento em que são analisados, evitando, assim, 
informações defasadas ou obsoletas. 
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FACILITA O COMPARTILHAMENTO 
DE DADOS 

Compartilhar dados entre os diferentes setores da empresa 
é fundamental para garantir um ambiente colaborativo e 
otimizar os resultados individuais de cada equipe. Dito isso, 
esse processo só deve ser executado se você contar com 
uma estrutura sólida de governança, de modo a garantir a 
segurança, integridade e transparência das informações. 

A mesma necessidade se aplica à chamada democratização 
dos dados, tendência que vem permitindo que empresas de 
todos os tamanhos utilizem o Big Data e outras tecnologias 
a seu favor. Desse modo, evita-se que os benefícios 
trazidos pelos dados sejam explorados apenas por grandes 
corporações, incentivando a competitividade no mercado. 

Essa preocupação com a segurança, que sempre foi 
importante, se tornou absolutamente imprescindível depois 
que a Lei Geral de Proteção de Dados foi criada. Com o 
intuito de regulamentar a forma como as empresas tratam as 
informações pessoais dos clientes, a lei estabelece uma série 
de regras e punições para os negligentes. 

A LGPD deixa claro, por exemplo, que todas as pessoas  
têm o direito de saber que tipos de dados pessoais foram 
coletados e qual o propósito da empresa em utilizá-los.  
Além disso, podem, a qualquer momento requisitar acesso  
às informações e até solicitar que elas não sejam  
mais utilizadas. 

A lei também proíbe a comercialização de informações pessoais 
sem o consentimento dos proprietários. Além disso, estabelece 
multas e punições para casos de violações das regras e 
eventuais vazamentos. Além do prejuízo financeiro, esse tipo 
de ocorrência também representa um dano significativo para 
a imagem e autoridade da marca no mercado. 

Dessa maneira, contar com um projeto consolidado de 
governança gera maior tranquilidade para a sua empresa 
compartilhar os dados com as diferentes equipes e setores. A 
segurança, um dos pilares da governança, é um elemento vital 
para a manutenção de qualquer estratégia baseada na coleta, 
armazenamento e análise de informações. 

https://blog.academiain1.com.br/o-que-e-democratizacao-de-dados-e-como-ela-impacta-o-seu-cotidiano/
https://blog.academiain1.com.br/o-que-e-democratizacao-de-dados-e-como-ela-impacta-o-seu-cotidiano/
https://blog.academiain1.com.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-4-coisas-que-precisa-saber-sobre-o-assunto/
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PERMITE A REUTILIZAÇÃO 
DOS DADOS

Outra das vantagens trazida pela governança de 
dados tem a ver com a possibilidade de reutilizar as 
informações de forma simples e eficiente. Muitas 
organizações possuem conjuntos de dados que podem 
ser utilizados com uma série de ferramentas analíticas.

As instituições financeiras, por exemplo, podem 
usar os dados de seus clientes como um input para 
determinar a lucratividade do cliente, o risco de 
crédito, a conformidade com o combate à lavagem 
de dinheiro, ou o risco de fraude. 

Entretanto, o padrão atual de muitas ferramentas 
analíticas exige que os dados a serem utilizados 
estejam em conformidade com um modelo 
específico para que funcionem. 

Em muitos casos, isso é como tentar encaixar uma 
peça quadrada em um buraco redondo. Assim, existem 
custos operacionais associados à manutenção de 
cada túnel de informação construído sob medida.

O surgimento do Big Data abriu 
toda uma série de possibilidades 
no espaço analítico, que podem 
ser alcançadas a partir de uma 
governança eficiente.

Ao distribuir cargas de trabalho por uma rede 
de computadores, por exemplo, cálculos 
computacionais complexos podem ser realizados 
simultaneamente em vários dados, obtendo um 
ritmo muito mais acelerado ao processo.

https://blog.academiain1.com.br/entenda-a-diferenca-entre-big-data-e-data-analytics/
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SIMPLIFICA O ARMAZENAMENTO 
DAS INFORMAÇÕES

Uma das grandes tarefas da governança de dados é garantir condições 
simples e seguras para o armazenamento das informações. Desse 
modo, além de facilitar o acesso aos dados pelas pessoas autorizadas, 
é possível garantir que eles sejam mantidos em locais especificamente 
desenvolvidos para a manutenção dos princípios de segurança. 

Com um projeto de governança bem executado, você pode investir 
na flexibilização da empresa. A possibilidade de guardar e acessar as 
informações na nuvem abre espaço para rotinas de trabalho remoto 
– tele trabalho, já que pode ser realizado pelas pessoas com acesso à 
internet e permissão para entrar no sistema. 

Quando você estrutura a governança, define com antecedência os 
locais e formas de armazenamento. Assim, é fácil garantir que todos os 
ativos coletados pela empresa sejam alocados nos lugares designados. 
Além disso, o mapeamento auxilia a empresa a designar quem tem 
permissão para visualizar cada dado.

GERA SEGURANÇA 
PARA OS SEUS ATIVOS

Por fim, a governança não gera 
segurança apenas para os seus dados, 
mas para vários ativos da sua empresa. 
O armazenamento indiscriminado de 
informações, sem a aplicação dos 
conceitos já discutidos no texto, pode 
gerar um sistema com várias falhas de 
diferentes dimensões, possibilitando 
acessos indesejados e colocando em 
risco toda a companhia. 

Ao tomar as medidas necessárias, você 
estará protegendo, portanto, não apenas 
a sua base de dados, mas também 
documentos, contas bancárias e demais 
informações sigilosas, além claro do 
core do seu business.
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Quais são os  
maiores desafios  
na gestão de dados?
Com tantas vantagens oferecidas, é fácil concluir que  
a implementação de uma governança de dados eficiente 
depende de um processo estratégico, não é? Afinal, como 
representa uma vantagem competitiva para o negócio, sua 
aplicação deve ser conduzida de modo impecável, a fim de 
extrair o máximo de benefícios e possibilitar a competição 
saudável com outros agentes do mercado. 

No fim das contas, cada detalhe coberto na fase de 
planejamento e inserção das técnicas de gestão de dados 
influencia os resultados a serem alcançados. Então, agora 
que você já sabe o suficiente sobre o conceito, conhece suas 
aplicações e entende seus benefícios, é hora de começar a 
colocar a ideia em prática. Para isso, é importante conhecer  
e superar os principais desafios envolvidos no processo. 

Assim, antes de nos aprofundarmos nas práticas mais 
recomendadas para colocar a governança de dados em 
funcionamento, vamos falar um pouco sobre os obstáculos 
que você deve enfrentar e superar. Acompanhe!
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FALTA DE INTEGRAÇÃO 
ENTRE OS SETORES 

O primeiro desafio que destacamos para a execução 
de uma estratégia focada na gestão de dados é a falta 
de integração entre setores. Todos precisam estar na 
mesma página para possibilitar o compartilhamento de 
informações, e assim, otimizar os resultados de modo 
geral. O trabalho conjunto dos setores de marketing e 
vendas, por exemplo, é essencial para a compreensão 
da jornada do consumidor e para a otimização das 
abordagens comerciais da marca. 

Desse modo, em um modelo de gestão Top Down,  
é preciso que haja o apoio e imposição da alta gestão.  
A ideia é que a governança de dados seja aplicada de 
cima para baixo, ou seja, começando pelo todo para, 
depois, contemplar cada um dos processos menores.  
É preciso, portanto, contar com o entendimento de todos 
os integrantes da empresa sobre a importância desse 
tipo de atividade.
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AUSÊNCIA DE PROCESSOS ÁGEIS

Você já trabalha com processos ágeis? Se a resposta for não, 
é bem provável que isso se torne um desafio para sua agenda 
de governança digital. De forma resumida, os processos ágeis 
se referem a um conjunto de técnicas que tem como objetivo 
aumentar a eficiência das equipes na realização de  
diferentes projetos. 

Para isso, a metodologia propõe ciclos de trabalho curtos e 
iterativos, focando nas informações que realmente agregam 
valor ao objetivo. Assim, burocracias desnecessárias 
são descartadas e é possível elevar consideravelmente a 
produtividade da empresa. Mas o que isso tudo tem a ver 
com a governança de dados? 

A resposta é simples. Ao incentivar a agilidade dos 
colaboradores e criar equipes curtas e autônomas, os 
processos ágeis geram um ciclo de cooperação entre os 
diferentes setores. Cada uma das áreas da empresa trabalha 
apenas com elementos relevantes, criando um filtro natural que 
evita o uso de dados de procedência ou conteúdo duvidoso. 

Por outro lado, a burocracia e lentidão dos chamados processos 
pesados, que se opõem aos ágeis, pode causar gargalos e 
comprometer a eficácia da governança. Além disso, como não 
focam na qualidade das informações, e sim na quantidade, os 
processos convencionais geram uma demanda de trabalho 
muito maior para o responsável pela gestão de dados.
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DIFICULDADE EM IDENTIFICAR 
A QUALIDADE DOS DADOS 

Conforme já deixamos claro ao longo do texto, é impossível 
alcançar um desempenho eficaz na gestão empresarial sem 
dedicar atenção à qualidade dos dados. Afinal, de nada adianta 
contar com um grande volume de informações se elas não 
trouxerem insights sólidos, relevantes e, acima de tudo, confiáveis. 

Acontece que muitas empresas se mostram despreparadas 
para diferenciar os dados qualificados (importantes e 
estratégicos) dos pobres (irrelevantes), mas cuidado que vale 
ressaltar que o que pode ser irrelevante para você é relevante 
para o negócio como um todo. Quando isso acontece, a taxa 
de sucesso da estratégia cai consideravelmente, já que as 
equipes são obrigadas a trabalhar com informações cuja 
pertinência não é comprovada. Para evitar que isso aconteça, 
é preciso gerenciar a qualidade.

Portanto, é fundamental trabalhar com KPIs, os Indicadores-
Chave de Performance. Trata-se de métricas pré-definidas que 
podem ser utilizadas como base para definir se uma informação 
se encaixa, ou não, nos padrões de qualidade estabelecidos.

NÃO TER CULTURA  
DE DADOS NA ORGANIZAÇÃO

A cultura organizacional é um dos componentes mais 
determinante para os resultados de qualquer empresa. Contar 
com colaboradores que se adequem aos valores propostos 
pela companhia facilita a implementação de novas ideias e 
metodologias. Com a governança de dados não é diferente. 

Dito isso, se você tentar implementar uma gestão de dados 
sem contar com uma cultura forte nesse sentido, pode 
passar por momentos difíceis. É preciso garantir que os seus 
colaboradores estejam não apenas prontos para controlar  
as ferramentas e exercer as tarefas propostas, mas também 
que eles tenham consciência da importância da gestão  
de informações. 

Por isso, é vital realizar um mapeamento da empresa  
e verificar o quão dominante é a cultura de dados. A partir 
disso, é possível investir em iniciativas de comunicação 
interna para garantir que todos estejam na mesma página. 
Em muitos casos, é válido investir em cursos e programas de 
treinamento, mas falaremos mais sobre isso no último tópico.

https://blog.academiain1.com.br/saiba-o-que-e-qualidade-de-dados-e-qual-a-importancia-para-os-negocios/
https://blog.academiain1.com.br/tendencias-de-treinamento/
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FALTA DE ADEQUAÇÃO À LGPD

Por fim, é crucial garantir que a sua empresa opere sob as normas 
estabelecidas pela LGPD. A falha em atender aos critérios estabelecidos 
pela legislação pode render, além de punições financeiras, danos 
significativos à imagem da marca. O consumidor moderno tem enorme 
apreço pela transparência e privacidade, logo, ele se afasta ao notar que 
uma empresa não está agindo de acordo com a lei. 

Portanto, se você ainda não está por dentro das diretrizes da LGPD, é 
bom se inteirar o quanto antes. Processos simples, como a solicitação 
de informações de contato de um lead, precisam ser realizados de modo 
a garantir a privacidade do usuário e comunicar o que será feito com 
os dados. É preciso, também, se atentar às informações consideradas 
sensíveis, como as relacionadas a posições políticas, origens étnicas e 
preferências religiosas, por exemplo. 

Tais dados, por serem considerados delicados, precisam contar com 
um consentimento específico do proprietário, destacando as finalidades 
determinadas. 

A maioria dos problemas relacionados à falta de adequação à LGPD podem 
ser solucionados com a tomada de medidas de segurança apropriadas. 



20

Como aplicar a 
governança de dados?
Como você já viu, a aplicação da governança de dados 
na empresa é uma tarefa repleta de desafios, mas que 
proporciona a obtenção de resultados cada vez melhores. Para 
potencializar as vantagens alcançadas e facilitar o processo de 
implementação, é preciso seguir algumas práticas essenciais. 

Naturalmente, cada empresa conta com suas peculiaridades. 
Seu modo de operação, suas metas, seus processos e 
seus esforços são determinados de acordo com inúmeras 
variáveis, como o mercado em que está inserida, o nível de 
competitividade e o público-alvo. Por isso, não há fórmula 
mágica: é preciso compreender a natureza específica de 
sua empresa e, a partir disso, desenvolver um plano de 
implementação personalizado. 

Dito isso, vamos passar algumas dicas muito valiosas que podem, 
e devem ser aplicadas em todas as situações. Continue lendo!



21

AVALIE A SITUAÇÃO ATUAL DA 
EMPRESA E MAPEIE OS PROCESSOS

O primeiro passo para adequar sua empresa às práticas da 
governança de dados é compreender como funcionam seus 
processos internos. Em outras palavras, é preciso mapear 
a forma como as decisões são tomadas e as atividades 
realizadas. Ao fazer isso, você vai ter uma noção maior sobre 
a maturidade que a companhia apresenta em relação aos 
conceitos da governança digital. 

Se você concluir que a empresa não faz uso dos dados para 
tomar decisões importantes, será preciso modificar a cultura 
organizacional. Conforme mostramos no último tópico, esse 
contar com uma cultura focada em dados é fundamental 
para a implementação do projeto. Se você conseguir passar 
essa mensagem para todos os membros da empresa, vai 
facilitar, por exemplo, os eventuais programas de treinamento. 
Falaremos deles mais adiante. 

Agora, voltando à avaliação sobre a 
situação da sua empresa, é preciso ir além 
dos aspectos gerenciais. Realize avaliações 
técnicas para determinar os níveis de 
segurança de dados e entender se há 
necessidade de investimento nesse quesito. 

Ainda na fase de avaliação da sua empresa, realize um 
mapeamento dos processos de trabalho. Encontre a 
sequência lógica das atividades que envolvem cada um 
dos processos e crie documentos dissecando-os. Além de 
facilitar a governança, destacar cada ação envolvida no fluxo 
de trabalho é uma ferramenta, aliás a comunicação é muito 
importante neste processo e claro, aprimorar a capacitação 
de novos funcionários.
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ESTABELEÇA UMA POLÍTICA DE DADOS

Lembra quando citamos a falta de adequação à LGPD como 
um dos possíveis desafios? Pois bem, estabelecer uma política 
de dados é um passo importante para resolver esse problema. 
Trata-se de um documento público, direcionado aos usuários 
do seu site, sistemas ou qualquer plataforma que colete dados 
dos visitantes. 

Antes de elaborar o documento, é importante garantir que os 
processos de tratamento de dados executados em sua empresa 
seguem à risca os critérios da LGPD. Essa análise pode ser 
feita rapidamente se você já tiver mapeado os processos. 

O documento deve trazer um conteúdo direto, conciso e de 
fácil compreensão. Para ressaltar a transparência da marca, 
é importante que a política de dados seja acessível para o 
consumidor durante toda sua jornada. 

O conteúdo do texto deve apresentar a companhia responsável 
por tratar os dados e estipular o prazo de retenção das 
informações pessoais. Além disso, deve listar os dados 
coletados e indicar as finalidades de tratamento, passando 
informações de contato do responsável pelo processo.
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INVISTA EM DATA ANALYTICS

Data Analytics é a chave para o sucesso de uma estratégia 
focada em dados. Trata-se da ciência de analisar dados 
brutos em busca de padrões e informações específicas. As 
técnicas de Analytics podem revelar tendências e métricas que 
de, outra forma, seriam perdidas em meio à tanta informação. 
Com base nas conclusões, você pode otimizar os processos  
e maximizar a eficiência das suas tomadas de decisão.

Para conduzir uma estratégia de Data Analytics, o primeiro 
passo é definir seus objetivos. Reúna a equipe envolvida, 
realize sessões de brainstorming e liste as questões mais 
pertinentes que você quer resolver a partir da análise de dados. 
Além disso, é crucial estabelecer as prioridades de mensuração, 
definindo os tipos de informação que serão analisados.

Quer um exemplo? Imagine que a decisão que você quer 
tomar é relacionada à redução do staff. No caso, a pergunta 
central pode ser: é possível reduzir o staff sem comprometer 
a qualidade das soluções? A partir disso, informações como 
o custo de manutenção do staff e o valor gerado por hora 
trabalhada podem ser consideradas relevantes para a análise. 

Para garantir a coerência dos resultados, é vital destacar 
a forma de mensuração. Qual será a periodicidade da 
avaliação? Os valores serão apresentados em real ou  
em dólar? Quais outros fatores precisam ser incluídos? 

Depois que você definir seus objetivos e as métricas 
empregadas, é hora de coletar os dados. Antes de buscar 
novas informações, verifique se o seu sistema apresenta  
algo relevante já registrado. No processo de coleta, 
documente todas as etapas e preze pela organização dos 
dados. É importante registrar de onde vieram, quando foram 
criados e demais informações relacionadas. 

Após coletar as informações certas para responder suas 
perguntas, é hora de aprofundar a análise dos dados. Comece 
manipulando seus dados de diversas maneiras, encontrando 
padrões e correlações. Há algumas ferramentas de coleta e 
visualização de dados de destaque no mercado, como o Qlik 
Sense, que permite classificar e filtrar os dados por diferentes 
variáveis. O fato é que ferramentas especializadas podem ser 
muito mais úteis nesse processo.

https://blog.academiain1.com.br/material-gratuito/ebook-guia-do-qlik-sense-descubra-o-potencial-da-ferramenta/
https://blog.academiain1.com.br/material-gratuito/ebook-guia-do-qlik-sense-descubra-o-potencial-da-ferramenta/
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USE FERRAMENTAS DE RPA 

RPA é a sigla para Robotic Process Automation, ou,  
em português, Automação Robótica de Processos. Como 
o nome já sugere, ferramentas desta categoria têm como 
objetivo otimizar os processos realizados na empresa. A 
ideia é designar bots para realizar certas tarefas repetitivas 
e de grande volume, evitando assim sobrecarga de seus 
colaboradores assim como otimização de tempo e recursos. 

Com isso, é possível otimizar os processos e agilizar  
o tratamento dos dados. Aqui, é importante ressaltar que  
as ferramentas de RPA não substituem o trabalho humano, 
mas sim o complementa. Ao liberar mais tempo para as 
pessoas envolvidas no projeto, a equipe pode se dedicar a 
tarefas mais complexas e estratégicas, que dependem da 
intervenção humana. 

Naturalmente, a implementação desse recurso requer  
a adaptação dos seus colaboradores e, com isso, vamos  
ao próximo tópico.

INVISTA EM TREINAMENTOS

Como falamos lá no início do texto, a governança de dados 
contempla não apenas tecnologias e processos, mas também 
as pessoas envolvidas no tratamento das informações. 
Sendo assim, uma das dicas mais importantes para garantir 
o sucesso da sua abordagem é investir em treinamentos para 
capacitar e desenvolver seus colaboradores. 

Todos os membros da equipe devem estar aptos para 
comandar as ferramentas e softwares necessários para  
a eficiência de suas rotinas de trabalho. Além disso, devem 
estar inteirados sobre as melhores práticas para garantir  
a segurança, integridade e aplicabilidade dos dados. 

Oferecer esse tipo de treinamento é fundamental para disseminar 
e consolidar a cultura de dados em sua empresa. Graças à 
transformação digital, não é difícil encontrar soluções para 
encaixar programas de capacitação na rotina dos funcionários. 
Com as ferramentas certas, você pode oferecer treinamentos 
online, que podem ser acessados de forma remota e flexível.

https://www.a10br.com/automation-anywhere?hs_preview=SOZHinVi-21777348853
https://blog.academiain1.com.br/treinamento-online/
https://blog.academiain1.com.br/treinamento-online/
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Conclusão
A governança de dados é um elemento essencial 
para qualquer empresa que reconheça a importância 
de contar com informações seguras, acuradas e 
confiáveis. A partir de seus 4 pilares (disponibilidade, 
aplicabilidade, integridade e segurança), a atividade 
garante que apenas os dados mais qualificados 
serão incluídos nos processos de tomada  
de decisão.

Por conta de seus benefícios, que incluem a 
redução de erros e possibilidade de realizar análises 
preditivas, essa prática vem sendo adotada cada 
vez mais pelas companhias. Logo, deixar isso de 
lado pode representar uma perda competitiva para 
o seu negócio. Portanto, entendendo os desafios e 
aplicando as dicas citadas nesse e-book, comece a 
planejar a implementação na sua empresa.
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Parte do Grupo IN, que tem como missão 
contribuir para a transformação digital 
de seus clientes, a Academia IN atua 
na esfera educacional e oferece cursos, 
workshops e materiais diversos sobre o 
universo de Business Intelligence e Analytics. 
Com atuação em todo o Brasil, de modo 
presencial e online, com mais de 3.000 
alunos capacitados a Academia oferece 
cursos open class e personalizados.

Saiba mais

https://www.in1.com.br/sobre-a-in1
https://www.academiain1.com.br/academia/
https://www.academiain1.com.br/
https://www.academiain1.com.br/
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Sobre a Umbora

https://www.facebook.com/academiain1/
https://www.linkedin.com/company-beta/24771982/
https://www.youtube.com/channel/UCxf_5FJSxrX7G2v1_GfQXaw
https://www.academiain1.com.br/
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Sobre Rock Content

A Rock Content é a empresa líder em Marketing de Conteúdo no mercado 
brasileiro. Nós ajudamos marcas a se conectarem com seus clientes 
através de conteúdo fantástico e blogs corporativos sem monotonia. 
Por meio do nosso serviço de consultoria, montamos estratégias de 
conteúdo para nossos clientes que são executadas pelo nosso time 
de milhares de escritores freelancers qualificados. Possuímos vários 
materiais educativos gratuitos e sempre temos algum artigo interessante 
no blog da Rock Content.

https://www.facebook.com/werockcontent/
https://twitter.com/rockcontent?lang=pt
https://www.youtube.com/user/tvrockcontent
https://www.linkedin.com/company/rock-content
https://rockcontent.com/
https://rockcontent.com/
https://materiais.rockcontent.com/avaliacao-gratuita-mkt-digital-pecanha
https://rockcontent.com/materiais-educativos/
https://rockcontent.com/blog/
https://www.instagram.com/rockcontent/
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