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Introdução e visão geral da pesquisa
Objetivo:
O propósito deste estudo era entender até que ponto a adoção, por parte de uma empresa, de tecnologias e processos
que otimizam a inovação de dados está relacionada a benefícios de negócios, como o aproveitamento de dados para
aumentar a receita e reduzir os custos.

Metodologia:
O ESG realizou uma pesquisa on-line com 2.000 responsáveis pelas decisões de TI com conhecimento sobre
uma ampla variedade de características de ambiente de TI em suas organizações, inclusive tecnologias, práticas
e processos de gerenciamento de dados.

Dados demográficos:
Dos entrevistados, 35% (N=700) viviam na América do Norte (EUA e Canadá), 28% (N=550) viviam na Europa (Reino
Unido, França, Alemanha e Rússia), 23% (N=450) viviam na região da Ásia-Pacífico (Austrália, Nova Zelândia, China,
Japão e Índia) e 15% (N=300) viviam na América Latina (Brasil e México). As organizações representavam uma
combinação de empresas de médio porte (com 100 a 999 funcionários, 21%) e grandes empresas (mais de 1.000
funcionários, 79%).

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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Como é a prática madura de
inovação de dados?
Segmentação do mercado em termos de maturidade da inovação de dados
As organizações continuam a gerar mais dados de
maneiras novas e diferentes, desde a proliferação de
dispositivos de borda e IoT e fluxos de observação
e monitoramento de novos aplicativos até
a explosão de dados de clientes gerados por novos
serviços e experiências digitais. As organizações
precisam aproveitar a riqueza de dados em benefício
dos negócios, em vez de deixá-los como um recurso
inexplorado.
A forma de criar uma prática madura de inovação
de dados que possa revelar o valor dos dados
é multifacetada. Ela exige uma visão abrangente de
tecnologias e dados de alta qualidade, que podem
ser dimensionados e acompanhar o ritmo da
ampla e acelerada geração de dados. Ela também
exige colaboração multifuncional com equipes de
tecnologia que estejam em sincronia e efetivamente
deem suporte aos “disruptores de dados” da
organização, como equipes de lógica analítica,
desenvolvedores e cientistas de dados.

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

Para analisar as organizações segundo a capacidade de receber, organizar e analisar os dados, o ESG agrupou as organizações dos
entrevistados em três grupos, com base nas respostas a quatro perguntas da pesquisa específicas ao gerenciamento de dados:
• A abrangência da integração de dados.
• A qualidade dos dados (ou seja, precisão e veracidade).
• A qualidade da colaboração entre usuários de dados e TI durante todo o ciclo de vida do projeto.
• A adoção de tecnologias como inteligência artificial e aprendizado de máquina para apoiar, automatizar e dimensionar as
operações de gerenciamento de dados.

Cada uma dessas perguntas representa uma característica de maturidade: um comportamento ou tecnologia em uso que
identifica a organização como líder. A hipótese do ESG era de que as organizações com maior maturidade em inovação de
dados superariam significativamente as demais em capacidade de impulsionar a transformação dos negócios com os dados.
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Três estágios de maturidade da inovação de dados:
Atualmente, a maioria das organizações (57%) se enquadra no Estágio 1, mostrando que muitas lutam com uma visão fragmentada de seus dados imperfeitos, não implementaram as
tecnologias necessárias para acompanhar os dados e têm problemas com conflitos internos entre equipes. Ao mesmo tempo, apenas 16% das organizações atendem aos limites da
operação de uma prática de inovação de dados acelerada. Fica claro que a maioria das organizações precisa evoluir radicalmente na forma de abordar o gerenciamento de dados para
maximizar o retorno do capital de dados.

ESTÁGIO 3
Aceleradores da
inovação de dados

Avaliadores da inovação de dados

Reativos à inovação de dados

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

Todas as 4 características de maturidade em vigor

do mercado

ESTÁGIO 2

ESTÁGIO 1

16%

3 características de maturidade em vigor
Avanços significativos

27%

do mercado

57%

do mercado

Máximo de 2 características de maturidade em vigor
Gerenciamento de dados fragmentado e ineficiente
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Principais conclusões:
O que aprendemos sobre os
aceleradores da inovação de dados?
Os aceleradores trazem grandes recompensas:
Aumento do faturamento: Nos últimos 12 meses, os
aceleradores mostraram aumento da receita, com a prática
de lógica analítica e gerenciamento de dados, de 19% (um
aumento 46% maior do que nos reativos).

Redução de custos: Nos últimos 12 meses, os
aceleradores mostraram uma redução dos custos de
operações dos negócios, com a prática de lógica analítica
e gerenciamento de dados, de 14% (uma redução 75%
maior do que nos reativos).
Inovar com dados: Os aceleradores desenvolveram
e lançaram cerca de cinco novos produtos nos últimos
12 meses, o que não seria possível sem as práticas de
gerenciamento de dados e a lógica analítica.

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

Aumento de receita de

19%
no último ano

redução dos custos de
operações dos negócios de

desenvolveram e lançaram
CERCA DE

no último ano

no último ano

14%

±5 NOVOS
PRODUTOS
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O impacto real na receita da
aceleração da inovação de dados

A próxima pergunta lógica é quanta receita está sendo gerada pelas práticas de gerenciamento de dados e lógica
analítica. Perguntamos aos entrevistados o quanto eles acham que a receita anual aumentou nos últimos 12 meses
como resultado das práticas de gerenciamento de dados e lógica analítica da organização, e os resultados foram
impressionantes. Os aceleradores de inovação de dados atribuem à prática de gerenciamento de dados o aumento
médio de 19% da receita organizacional. Esse aumento é 46% maior do que o dos reativos à inovação de dados.

| Aumento médio da receita anual em relação ao ano anterior atribuído à prática de gerenciamento de dados
A eficácia do gerenciamento eficaz de dados e da lógica
analítica impulsiona insights, mas queríamos entender
se eles vão além e realmente impulsionam a receita.
Talvez os céticos afirmem que apenas algumas
organizações deram esse salto, mas nossa pesquisa
mostra o contrário.
Perguntamos aos entrevistados: de todos os projetos
de gerenciamento de dados e lógica analítica, qual
porcentagem teve impacto positivo direto na receita?
No total, os entrevistados responderam que 54% dos
projetos contribuíram para a receita. No entanto, os
aceleradores de inovação de dados têm uma vantagem
significativa em relação aos demais. Em média, 64%
de seus projetos aumentaram a receita, versus 50%
dos projetos dos reativos à inovação de dados. Em
outras palavras: Os projetos dos aceleradores têm
uma probabilidade 28% maior de gerar receita para
a organização.

19%
16%
13%
A lógica analítica gerou

46% MAIS

crescimento nas organizações com
aceleradores nos últimos 12 meses
Reativos à inovaStage
1
ção
de dados

Avaliadores da inoStage
2
vação
de dados

Aceleradores da
Stage
3
inovação
de dados

Pergunta: Em que porcentagem aproximada você acha que a receita anual da sua empresa aumentou nos últimos 12 meses como resultado
das práticas de lógica analítica e gerenciamento de dados de sua organização? (Média estimada)

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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Mais do que mera receita: os benefícios multifacetados da aceleração da inovação de dados
Embora esta pesquisa deixe claro que a maturidade da inovação de dados gera grandes retornos, todas as organizações estão operando em um ambiente com mais dados à disposição.
Nossa pesquisa deixa claro que, mesmo independentemente da maturidade, a maioria das organizações está vendo mudanças com as práticas de gerenciamento de dados. O ESG
perguntou aos entrevistados se as organizações obtiveram nove benefícios como resultado direto das práticas de gerenciamento de dados e lógica analítica. Até mesmo o benefício
relatado com menor frequência foi citado como alcançado pela maioria (59%) dos entrevistados.

| No último ano, nossa prática de gerenciamento de dados...
Sim

Não

Não sei

Melhoria na qualidade de serviço ou produto

75%

20%

5%

Melhoria na TI/na disponibilidade dos aplicativos/na previsibilidade

74%

22%

4%

Melhoria na experiência/no serviço de atendimento ao cliente

74%

21%

5%

23%

4%

Aumento na produtividade/eficiência do funcionário

72%

Melhoria na conformidade com normas

67%

27%

6%

Redução no custo das operações de negócios

66%

29%

5%

Desenvolvimento de novo produto, serviço ou fluxo de receita

65%

Redução dos riscos organizacionais

31%

63%

Um importante ajuste de estratégia bem-sucedida

31%

59%
0%

20%

35%
40%

60%

5%
6%
6%

80%

100%

Pergunta: Sua organização obteve algum dos seguintes benefícios nos últimos 12 meses como resultado direto de sua prática de lógica analítica e gerenciamento de dados? (Porcentagem de entrevistados, N=2.000)
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| No último ano, nossa prática de gerenciamento de dados...
Aceleradores da
inovação de dados

O retorno do gerenciamento de
dados aumenta com a maturidade
da inovação de dados

Avaliadores da inovação de dados

Melhoria na experiência/no serviço
de atendimento ao cliente
Aumento na produtividade/eficiência
do funcionário

77%

58%

58%

54%

Desenvolvimento de novo produto,
serviço ou fluxo de receita

57%

49%

93%

89%
88%

63%

Redução no custo das operações de negócios

93%

89%
87%

66%

Melhoria na conformidade com normas

Um importante ajuste de estratégia
bem-sucedida

84%

61%

Melhoria na TI/na disponibilidade dos
aplicativos/na previsibilidade

Redução dos riscos organizacionais

85%

64%

Melhoria na conformidade com normas

Não é surpreendente notar que as organizações mais
maduras obtêm o maior retorno das iniciativas de
gerenciamento de dados em relação ao ano anterior:
80% ou mais dos aceleradores de inovação de dados
relacionam a prática de gerenciamento de dados
com a melhoria da experiência do cliente (93%),
aumento da produtividade do funcionário (93%),
melhoria da qualidade do produto (89%), melhoria
da disponibilidade dos aplicativos (89%), melhoria
da conformidade (83%), redução do custo das
operações (81%) e redução do risco (80%).

Reativos à inovação de dados

73%

73%

83%

81%

80%

78%
73%

70%

78%

Pergunta: Sua organização obteve algum dos seguintes benefícios nos últimos 12 meses como resultado direto de sua prática de lógica
analítica e gerenciamento de dados? (Porcentagem de entrevistados que respondeu “Sim”)
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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Quantificação do impacto no custo da inovação de dados acelerada
Uma das principais áreas nas quais as organizações
estão aplicando perspicácia no gerenciamento
de dados é a otimização de custos. Com melhor
gerenciamento de dados, as organizações estão mais
bem equipadas para identificar o desperdício e a
redundância nos processos de negócios, alocar com
maior eficiência as habilidades e os recursos onde
eles terão o maior retorno e evitar erros dispendiosos
causados por análises e dados imperfeitos.
Nossa pesquisa mostra que a maturidade da
inovação de dados reduz diretamente os custos
ao impulsionar a eficiência em toda a empresa.
Em média, os aceleradores de inovação de dados
dizem que a prática de gerenciamento de dados
e lógica analítica reduziu os custos de operações
dos negócios em 14% nos últimos 12 meses (uma
redução 75% maior do que a dos reativos).
As implicações financeiras são claras, mas os
aceleradores também estão posicionados para
ser melhores cidadãos corporativos por meio do
aprimoramento da visão ambiental corporativa.
A capacidade dos aceleradores de reduzir resíduos
tem um impacto social, ambiental e cultural que vai
muito além da otimização dos resultados financeiros
para os negócios.

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

| Redução média dos custos de operações dos negócios com a prática de gerenciamento de dados das organizações

14%
12%

8%

O gerenciamento de dados
gerou reduções de custo

75% MAIORES

em organizações aceleradoras nos
últimos 12 meses
Reativos à inovaStage 1
ção de dados

Avaliadores da inoStage 2
vação de dados

Aceleradores da
Stage 3
inovação de dados

Pergunta: Em que porcentagem aproximada os custos de operações dos negócios diminuíram nos últimos 12 meses como resultado da prática
de lógica analítica e gerenciamento de dados de sua organização? (Média)
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Uso de dados para gerar ofertas inovadoras
Os dados de uma organização fornecem os insights para a inovação. Uma análise melhor dos dados pode ajudar as organizações a identificar oportunidades de mercado e antecipar
e reagir mais depressa às mudanças nas preferências do cliente, revelando em tempo real o que os clientes desejam.
Nossa pesquisa valida isso, sendo que os aceleradores de
inovação de dados informam, em média, cerca de cinco
produtos ou serviços lançados no ano passado, o que
não seria possível sem as práticas de gerenciamento de
dados e lógica analítica. Isso significa que eles lançaram,
em média, dois produtos a mais do que os reativos
à inovação de dados.
As organizações mais maduras não só lançam mais
produtos por ano que as menos maduras, como também
é comum colocarem esses produtos no mercado antes
dos concorrentes. Pedimos aos entrevistados que
pensassem nos últimos lançamentos de produtos em suas
organizações e dissessem se costumam entrar no mercado
antes dos concorrentes, e quanto tempo antes. Quase
três quartos (72%) dos aceleradores geralmente chegam
ao mercado antes dos concorrentes. Na verdade, os
aceleradores informam 2,6 vezes mais do que os reativos
que chegaram ao mercado antes dos concorrentes. Além
disso, os aceleradores tiveram, em média, o dobro da
vantagem de time-to-market dos reativos (colocando
os produtos no mercado, em média, 1,6 mês antes dos
concorrentes, contra a média de 0,8 mês).

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

| Número anual de lançamentos de produtos ou serviços proporcionados pelo gerenciamento de dados

4.6
4
2.9

As organizações aceleradoras
dizem que a prática de
gerenciamento de dados
permitiu o lançamento de quase

2

Reativos à inovaStage 1
ção de dados

Avaliadores
Stageda2 inovação de dados

Aceleradores
Stage 3 da
inovação de dados

produtos ou serviços
a mais por ano

Pergunta: Quantos novos fluxos de receita/produtos sua organização lançou no último ano que não teria lançado sem a prática de
gerenciamento de dados e lógica analítica? (Média)
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A inovação resulta em maior
satisfação do cliente
|P
 orcentagem dos entrevistados que informam que a organização geralmente excede as metas de
A capacidade superior dos aceleradores de inovação
de dados de interpretar, entender e reagir às demandas
do mercado impulsiona a inovação. Sendo assim,
essas organizações otimizam a experiência do cliente.
Como observado anteriormente, a experiência
aprimorada do cliente é o benefício citado com
maior frequência pelas organizações como sendo
impulsionado pelas práticas de gerenciamento de
dados (relatado por 93% dos aceleradores).

satisfação do cliente

Nossa pesquisa dá suporte adicional à ideia de que
a maturidade da inovação de dados impulsiona os
benefícios ao cliente. 49% dos entrevistados em
empresas aceleradoras afirmam que a organização
geralmente excede as metas de satisfação do cliente,
enquanto apenas 20% dos reativos informam o mesmo
nível de sucesso. Os aceleradores têm 2,5 vezes mais
chance de exceder as metas de satisfação do cliente.

20%

As organizações de TI moderna devem operar com
foco nos objetivos do cliente. Uma forma clara de
contribuir nesse sentido é promover uma prática
de gerenciamento de dados que apoie a inovação,
a diferenciação e a maior satisfação do cliente.

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

49%

Os aceleradores de
inovação de dados têm

2,5X MAIS

35%

chance de exceder as metas
de satisfação do cliente

Reativos à inovação
de dados

Avaliadores da
inovação de dados

Aceleradores da
inovação de dados

Pergunta: Pensando em metas, qual tipicamente é o desempenho da sua organização em relação às avaliações formais
de satisfação de clientes/usuários (por exemplo, Net Promoter Score (NPS), Pesquisa de satisfação do cliente (CSAT) ou
avaliações similares)? (Porcentagem de entrevistados)
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A aceleração da inovação
de dados impulsiona
aumentos de produtividade
Outra forma de a prática de gerenciamento de dados
de uma organização agregar valor à organização é por
meio de insights aprimorados da produtividade do
funcionário. As organizações têm a oportunidade de
usar dados do trabalho diário dos funcionários para
identificar padrões que afetem a produtividade e o
engajamento, fornecendo aos empregadores insights
acionáveis sobre as principais áreas de melhoria.
Nossa pesquisa mostra que as organizações com alta
maturidade em inovação de dados estão colocando
esses tipos de lógica analítica em prática. Em relação
aos reativos à inovação de dados, os aceleradores
proporcionaram ganhos 2 vezes maiores na
produtividade dos funcionários nos últimos 12 meses
com o gerenciamento de dados e lógica analítica.
Embora os reativos tenham aumentado a produtividade
em 9% na média, os aceleradores aumentaram
a produtividade dos funcionários em 18%.

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

| Aumento médio da produtividade do funcionário proporcionado pelo gerenciamento de dados e lógica analítica

18%
15%

A lógica analítica gerou

9%

2X MAIS

ganhos de produtividade nos
últimos 12 meses para aceleradores
de inovação de dados
Reativos
à inovaData
Innovation
ção de dados
Reactors

Avaliadores
da inoData
Innovation
vação de dados
Evaluators

Aceleradores
da
Data
Innovation
inovação de dados
Accelerators

Pergunta: Você indicou que a produtividade do funcionário de sua organização aumentou como resultado dos esforços de gerenciamento de dados
e lógica analítica. Nos últimos 12 meses, qual você acha que foi o aumento percentual aproximado da produtividade? (Média estimada)
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A aceleração da inovação de dados maximiza a disponibilidade do aplicativo
À medida que as organizações modernizam os aplicativos e aumentam o uso de microsserviços, contêineres e Kubernetes, a quantidade e os tipos de dado produzidos pelos aplicativos
mudam. Isso pode criar desafios na observação e no monitoramento de aplicativos. As organizações precisam cada vez mais aplicar recursos avançados de gerenciamento de dados e lógica
analítica para avaliar com eficácia o desempenho, a disponibilidade e a experiência do usuário.
Nossa pesquisa mostra que as organizações com alta maturidade em inovação de dados operacionalizam melhor os dados de aplicativos para maximizar o tempo de funcionamento.
Em média, os aceleradores de inovação de dados relatam que o gerenciamento de dados e a lógica analítica ajudaram a reduzir em 59% o tempo de inatividade dos aplicativos. Isso
representa uma redução 69% maior no tempo de inatividade do que a obtida por reativos à inovação de dados.

|R
 edução média no tempo de inatividade dos aplicativos proporcionada pelo gerenciamento de dados e lógica analítica

59%

69% MAIS

50%

com gerenciamento de dados
e lógica analítica

35%

Reativos à inovação de dados

Os aceleradores de inovação de dados
reduzem o tempo de inatividade

Avaliadores da inovação de dados

Aceleradores da inovação de dados

Pergunta: Quando sua organização usa insights de gerenciamento de dados e lógica analítica para melhorar a previsibilidade/disponibilidade dos aplicativos, qual é a redução no tempo de inatividade que você geralmente
observa? (Média estimada)
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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Dois modos essenciais para a maturidade
da inovação de dados fortalecer a boa
percepção dos negócios
As empresas reconhecem a TI como diferencial competitivo. Os aceleradores de inovação
de dados têm 2,8 vezes mais chance de posicionar a TI como diferencial competitivo. Já os
reativos têm 2,9 vezes mais chance de dizer que a organização de TI é apenas adequada, um
centro de custos ou até mesmo um inibidor de negócios.
Elas estão posicionadas para se adaptar e prosperar em momentos de incerteza: 99%
dos entrevistados em aceleradores de inovação de dados creem que têm experiência
tecnológica na organização para se adaptar e prosperar em grandes crises sociais
e macroeconômicas, e têm 3,1 vezes mais chance de se sentirem muito confiantes.

2,8X
MAIS
chance de posicionar
a TI como diferencial
competitivo

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

99%
creem QUE TÊM experiência
tecnológica na organização
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À medida que a maturidade da
inovação de dados aumenta, as
empresas reconhecem a TI como
diferencial competitivo
Amadurecer a prática de gerenciamento de dados de
uma organização é um grande trabalho. Em muitas
organizações, isso significa mudar drasticamente
a forma de identificar, coletar, selecionar, consolidar
e analisar os ativos de dados. A recompensa
comercial desse trabalho é claramente significativa,
mas nem todos os líderes e organizações de TI têm
metas baseadas em resultados para os negócios. No
entanto, nossa pesquisa revelou um benefício claro
e significativo para a equipe de TI nos aceleradores de
inovação de dados: uma posição mais destacada aos
olhos da liderança da empresa.
Perguntamos aos entrevistados como os executivos
da empresa consideram a função da TI. Observamos
diferenças drásticas com base na maturidade da
inovação de dados. As equipes de TI em organizações
com inovação acelerada de dados são consideradas
como diferencial competitivo com frequência 2,8 vezes
maior do que em organizações reativas.

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

Os aceleradores de
inovação de dados têm

| Como a TI é vista pelos executivos da empresa?
Reativos à
inovação de dados

Avaliadores da
inovação de dados

2,8X MAIS

49%
39%

chance de serem considerados
como diferencial competitivo por
executivos da linha de negócios

Aceleradores da
inovação de dados

41%

46%

43%

30%
18%

14%
Diferencial competitivo

Provedor de serviços de alto valor

15%

Adequada/centro de
custos/inibidor de negócios

Pergunta: Como os executivos de sua organização consideram o departamento de TI? (Porcentagem de entrevistados)
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A resiliência organizacional
melhora à medida que a inovação
de dados aumenta
Quando as organizações enfrentam dificuldades
macroeconômicas, toda vantagem é importante. E nossa
pesquisa deixa claro que a maturidade da inovação de
dados é um grande diferencial. Nossa pesquisa mostra
que as organizações com alta maturidade de inovação de
dados são 3,1 vezes mais confiantes de ter a experiência
tecnológica necessária para se adaptar e prosperar em
momentos de dificuldades.
Os líderes de TI com visão de futuro devem ter em mente
que, quando o clima de negócios é desafiador, a TI tem
a posição ideal para agregar valor por meio de dados.
E essa pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso.

| Confiança na resiliência organizacional
Reativos à
inovação de dados

Avaliadores da
inovação de dados

61%
44%

Aceleradores da
inovação de dados

3,1X MAIS

chance de acreditar que
a organização tem a tecnologia
certa para se adaptar e prosperar
em tempos incertos

55%

50%
38%
24%

20%

Muito confiante

Os entrevistados das organizações
de aceleradores de inovação de
dados têm

6%
Muito confiante

1%

Muito confiante

Pergunta: Qual é seu nível de confiança na capacidade de sua organização fornecer a experiência tecnológica necessária para
se adaptar e prosperar em grandes crises sociais e macroeconômicas? (Porcentagem de entrevistados)
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A Dell Technologies está entre as principais empresas de tecnologia do mundo, essencial para o desenvolvimento de soluções que ajudam a transformar
a vida das pessoas com recursos extraordinários. Nós fornecemos a infraestrutura, as ferramentas e os processos que ajudam as organizações a criar modernos
pipelines de dados entre nuvens públicas, borda e no local. Isso reduz rapidamente o tempo entre a criação de dados e a inovação, ajudando a superar
obstáculos não planejados e aproveitar oportunidades inesperadas, tudo personalizado para sua forma de adquirir e consumir a TI. Nada impedirá a Dell
Technologies de ajudar você a aproveitar o poder transformador da tecnologia. Assim, você estará pronto para qualquer coisa.
Juntas, a Intel e a Dell Technologies estão impulsionando a inovação e os recursos de última geração com um portfólio amplo de soluções empresariais e para
client confiáveis de gerenciamento de dados e nuvem, permitindo que as empresas se movam mais rapidamente, inovem mais e operem com eficiência
As plataformas de nuvem, de modernização de aplicativos, de sistema de rede, de segurança e de espaço de trabalho digital da VMware formam uma base
digital flexível e consistente na qual você pode construir, executar, gerenciar, conectar e proteger dados e aplicativos em qualquer lugar. A Dell Technologies
alinha as vantagens exclusivas do software da VMware com as sinergias da Dell para oferecer ainda mais valor aos clientes, fornecendo a infraestrutura essencial
para inovar com dados, desenvolver o futuro digital dos clientes e transformar a TI.

SAIBA MAIS

Sobre o ESG
O Enterprise Strategy Group (ESG) é uma empresa de estratégia, pesquisa e análise de tecnologia integrada que oferece inteligência de mercado, insights úteis e
serviços de conteúdo de comercialização para a comunidade de tecnologia global. Cada vez mais ele é reconhecido como uma das principais empresas de análise
do mundo, ajudando os fornecedores de tecnologia a tomar decisões estratégicas nos programas de comercialização por meio de pesquisas reais e baseadas
em empresas semelhantes. O ESG é uma divisão da TechTarget, Inc. (Nasdaq: TTGT), líder global em serviços de vendas e marketing orientados por intenção de
compra. Seu foco é gerar impacto nos negócios para empresas de tecnologia empresarial.
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Com a finalidade de coletar dados para este
relatório, o ESG realizou uma pesquisa online abrangente sobre o conhecimento dos
responsáveis pelas decisões de TI em relação
aos dispositivos, ferramentas de gerenciamento
de dados e infraestrutura do data center em uso
nas organizações. A pesquisa foi realizada entre
8 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de
2020. Todos os entrevistados foram distribuídos
entre América do Norte (35%), Europa (28%),
região Ásia-Pacífico (23%) e América Latina
(15%), e são funcionários de empresas de
médio porte (com 100 a 999 funcionários, 21%)
e grandes empresas (mais de 1.000 funcionários,
79%). Foram representadas as organizações
dos setores público e privado. Todos os
entrevistados receberam um incentivo para
responder à pesquisa na forma de prêmios em
dinheiro e/ou equivalentes.
Depois de filtrar os entrevistados que não se
qualificavam, remover respostas duplicadas
e fazer uma triagem das respostas restantes
(de acordo com inúmeros critérios) para garantir
a integridade dos dados, restou uma amostra
total final de 2.000 profissionais.

Contribuinte
individual: 6%
A maioria dos
executivos seniores
de TI: 21%

18%

19%

18%

14%

Gerenciamento
de TI: 31%

13%

7%

7%

3%

Gerenciamento sênior
de TI: 43%

Entrevistados por setor

Outros: 8%
Produção: 5%

De 100
a 499

De 500
a 999

De 2.500
a 4.999

Tecnologia
(MSP/CSP)/telecomunicações:
19%

De 5.000 De 10.000 De 15.000
a 9.999
a 14.999
a 19.999

Acima de
20,000

22%
17%

9%

Energia e utilidades: 6%

6%
Finanças: 16%

Governo: 7%

De 1.000
a 2.499

Entrevistados por receita anual total

Tecnologia
(hardware/software/ISV):
5%

Educação: 9%
Varejo/atacado: 11%

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

Entrevistados por número de funcionários

Área da saúde/ciências
da vida: 14%

10%

11%

11%
5%
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3%
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Metodologia de pesquisa

Entrevistados por cargo atual
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Dúvidas sobre segmentação
Veja a seguir as perguntas específicas que o ESG usou para identificar quais organizações estão acelerando a inovação de dados:
1. O ambiente completo de dados e lógica analítica de sua organização é isolado ou integrado (ou seja, todos os dados que sua organização poderia potencialmente usar para criar valor)?
i. Limite de um acelerador: Os dados são totalmente ou em sua maioria integrados.
2. Qual é seu nível de confiança na veracidade dos dados de sua organização, bem como nos resultados das práticas de lógica analítica?
i. Limite de um acelerador: A organização tem uma grande confiança na veracidade dos dados. Apenas algumas áreas são citadas como oportunidades de melhoria.
3. Qual é a qualidade da colaboração entre a equipe de TI e a equipe de lógica analítica em áreas como requisitos de desempenho, cronogramas de projeto, orçamentos e objetivos do projeto?
i. Comportamento de um acelerador: A organização precisa ter relatado uma colaboração boa ou extremamente boa em todas as áreas em que as equipes precisam colaborar.
4. Atualmente, a organização usa IA/ML para analisar dados e aprimorar os insights?
i. Comportamento de um acelerador: A organização precisa estar usando atualmente IA/ML na análise de dados.
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Todos os nomes de marcas comerciais pertencem às suas respectivas empresas. As informações contidas nesta publicação foram obtidas por fontes que o Enterprise Strategy Group (ESG) considera confiáveis, embora não
sejam garantidas pelo ESG. Esta publicação pode conter opiniões do ESG, as quais estão sujeitas a alterações ocasionalmente. Esta publicação é protegida por direitos autorais do The Enterprise Strategy Group, Inc. Qualquer
reprodução ou redistribuição integral ou parcial desta publicação, seja em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro formato, para pessoas não autorizadas a recebê-la e sem o consentimento expresso do The
Enterprise Strategy Group, Inc. representa uma violação da lei de direitos autorais dos Estados Unidos e estará sujeita a uma ação por danos civis e, se aplicável, a processo criminal. Em caso de dúvidas, entre em contato com
o Serviço de atendimento ao cliente do ESG pelo telefone +1 508-482-0188.

O Enterprise Strategy Group é uma empresa de análise, pesquisa, validação e estratégia de TI que oferece insights práticos e inteligência de mercado à comunidade global de TI.
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