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Introdução
Atualmente, as empresas geram, requerem, coletam e analisam 
mais dados do que nunca. Nos últimos três anos, as empresas 
observaram um aumento em todas as categorias de dados, 
desde dados de sensores e processos físicos até dados gerados 
internamente sobre o comportamento dos clientes. Esse aumento 
sobrecarrega as equipes de dados, que enfrentam dificuldades 
para analisar e proteger esses dados e para fazer as verificações 
necessárias de segurança e conformidade.

No entanto, esse volume abundante de dados também é uma grande 
oportunidade para as empresas acessarem diversas informações 
úteis que podem revelar como melhorar a experiência do cliente 
e os resultados das empresas hoje e no futuro. 

Como as empresas bem-sucedidas fazem isso enquanto superam 
os desafios de dados que tantas empresas enfrentam? Nosso estudo 
mostra que um modelo de dados as a service pode ajudar as empresas 
a lidar com o volume abundante de dados com mais eficiência. Isso 
leva a resultados melhores para as empresas orientadas por insights. 
Definimos “as a service” como um modelo de consumo de recursos 
tecnológicos que usa infraestrutura, aplicativos ou plataformas de 
terceiros com provisionamento dinâmico para atingir os objetivos de 
negócios. Os dados as a service fornecem insights com segurança por 
meio de um modelo de consumo sob demanda baseado em nuvem.

A Dell encomendou pela Forrester Consulting uma avaliação do estado 
de prontidão para o aumento contínuo de dados. A Forrester realizou 
uma pesquisa on-line com 4.036 entrevistados de 45 locais. Eles tinham 
cargos de diretoria ou cargos mais elevados responsáveis por estratégias 
de dados e transformação digital (DT) em pequenas a grandes empresas 
globais. Nessa pesquisa, exploramos como o volume de dados está 
impactando os negócios e quais são as medidas que eles estão tomando 
para transformar esses dados em uma ferramenta valiosa, inclusive com 
o uso de um modelo de dados as a service. 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

› Infraestrutura ultrapassada é uma das principais barreiras. 
A maioria dos responsáveis pelas decisões (83%) relata as seguintes 
barreiras para capturar e analisar dados e agir com base neles: altos 
custos de armazenamento de dados, data warehouse não otimizado, 
infraestrutura de TI desatualizada e processos manuais demais para 
atender às necessidades deles. Uma abordagem as a service pode 
atenuar esses problemas.

› As equipes de dados estão sobrecarregadas. Sessenta e seis por 
cento observaram a quantidade de dados que geram. Setenta e cinco 
por cento afirmam que a demanda por seus dados aumentou nos 
últimos três anos. Para algumas empresas, os dados duplicaram ou 
triplicaram. Isso as deixa com uma grande quantidade de dados que 
não pode ser analisada e usada com rapidez suficiente. À medida 
que os dados se multiplicam na borda, os negócios precisam cada 
vez mais de um modelo operacional de TI capaz de gerenciar uma 
explosão de dados em vários locais. 

› O aproveitamento de um modelo de dados as a service gera 
grandes oportunidades. Um modelo de dados as a service permite 
que as empresas sejam mais adaptáveis e, consequentemente, 
que se tornem mais ágeis. Ele remove as restrições de capacidade, 
proporcionando mais oportunidades para ajustar a escala às 
mudanças nos volumes de dados e às expectativas relacionadas 
a eles. Os responsáveis pelas decisões sobre dados estão adotando 
uma estratégia de gerenciamento de dados as a service para atingir 
suas principais metas organizacionais e de tecnologia. 

Em comparação 
com três anos 
atrás, apenas 41% 
afirmam que estão 
analisando mais 
dados. Isso equivale 
a cerca de metade 
da proporção de 
empresas que 
afirmam que a 
demanda por dados 
aumentou.

Definimos 
“as a service” 
como o uso de 
infraestrutura, 
aplicativos ou 
plataformas de 
terceiros com 
provisionamento 
dinâmico para 
atingir os objetivos 
de negócios. 
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Melhorias na infraestrutura de TI e na 
equipe de dados são necessárias para 
gerenciar os dados
Três quartos dos responsáveis pelas decisões de dados observaram 
um aumento na demanda pelos dados de suas empresas nos últimos 
três anos. Não é de surpreender que 66% afirmam que as empresas 
estão atendendo a essa demanda ao gerar mais dados e que 56% 
afirmam que estão coletando mais dados do que há três anos. 
Algumas empresas estão vendo esses vetores de dados dobrarem, 
se não triplicarem, deixando-as com muitos dados que não podem 
ser analisados e usados com rapidez suficiente.
Para aproveitar a oportunidade associada a tantos dados, as empresas 
precisam se tornar mais ágeis e adaptáveis. Na pesquisa com 4.036 
responsáveis pelas decisões de dados, observamos que, sem uma 
infraestrutura de TI automatizada e atualizada, as empresas não 
conseguem obter insights úteis com base em seus dados. Os desafios 
de infraestrutura ultrapassada fizeram com que 64% dos responsáveis 
pelas decisões de dados tivessem que se concentrar em manter uma 
quantidade significativa de dados nos data centers de sua propriedade 
ou controle. Isso está atrasando o progresso. O estudo revela algumas 
das principais barreiras para a prontidão dos dados:

› A infraestrutura ultrapassada impede que as empresas capturem 
e analisem dados e ajam com base neles. Os responsáveis pelas 
decisões de dados enfrentam uma infinidade de barreiras de 
infraestrutura à medida que tentam melhorar a capacidade de capturar 
e analisar dados e agir com base neles (veja a Figura 1). Hoje, menos 
da metade dos responsáveis pelas decisões afirma que suas empresas 
aproveitaram insights úteis para criar uma infraestrutura de TI voltada 
para a rápida inclusão de dados. As soluções as a service lidam com 
essas principais barreiras oferecendo processos automatizados 
e otimização de data warehouse, dois fatores que reduzem custos. 

› Os responsáveis pelas decisões de dados se esforçam para 
atualizar suas estratégias de gerenciamento de dados. No passado, 
as empresas abordavam seus volumes de dados cada vez maiores 
com a criação de data lakes no local (veja a Figura 2). Talvez essa 
fosse a melhor solução naquele momento. No entanto, hoje as 
soluções baseadas em nuvem e de borda oferecem opções mais 
flexíveis e de maior desempenho. As empresas ainda precisam 
executar os mesmos componentes de gerenciamento de dados 
em várias nuvens públicas enquanto mantêm alguns dados no 
local, como backups de dados, arquivamento ou por motivos 
regulamentares1. Sem uma solução, essa tendência tornará 
o paradoxo dos dados um desafio ainda maior, que consiste em 
querer mais dados, mas não usar aqueles que já estão disponíveis.
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Figura 1

“Quais são as barreiras de sua 
empresa para melhor capturar, 
analisar e agir em relação aos dados?”

Os processos são muito manuais para 
atender às nossas necessidades

Infraestrutura obsoleta de TI

Altos custos de armazenamento

Um data warehouse que não é otimizado 
para a variedade, velocidade e volume 
de dados de entrada

Base: 4.036 responsáveis por decisões, 
no cargo de diretor ou superior, de 
estratégias de dados e dados na América 
do Norte (NA); Europa, Oriente Médio, 
África (EMEA); Ásia Leste (APJ); Países 
do Golfo (GC) ou América Latina (LATAM)
Fonte: um estudo encomendado realizado 
pela Forrester Consulting em nome da 
Dell Technologies, maio de 2021
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Figura 2

“Qual das opções a seguir faz parte da sua estratégia de gerenciamento de dados hoje e nos próximos um a três anos?”
                    

Criar mais data lakes.

Base: 4.036 responsáveis por decisões, no cargo de diretor ou superior, de estratégias de dados e dados na América do Norte (NA); 
Europa, Oriente Médio, África (EMEA); Ásia Leste (APJ); Países do Golfo (GC) ou América Latina (LATAM)
Fonte: um estudo encomendado realizado pela Forrester Consulting em nome da Dell Technologies, maio de 2021

Presente Nos próximos um a três anos

49%

69%

Melhorar os data lakes que temos
24%

57%
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67% dos responsáveis 
pelas decisões 
afirmam que precisam 
constantemente de 
mais dados do que 
seus recursos atuais 
fornecem.

› As equipes estão sobrecarregadas pelo volume de dados. 
Sete entre dez responsáveis pelas decisões de dados concordam 
que suas organizações estão coletando dados mais rapidamente 
do que podem analisar. Além disso, a abundância de dados dificulta 
os esforços de cumprir os requisitos de segurança e conformidade. 
As violações de dados e a perda de dados prejudicam a confiança 
e a satisfação do cliente. Sessenta e um por cento dos responsáveis 
pelas decisões de dados admitem que suas equipes de dados 
já estão sobrecarregadas com a quantidade de dados atual 
(veja a Figura 3). As equipes precisam de soluções as a service para 
identificar os dados que elas têm e precisam e para permitir insights 
no ponto de inclusão. Se elas não tiverem isso, corre-se o risco de 
uma diminuição na produtividade. Essas soluções permitem que 
as equipes de dados economizem tempo porque não precisam 
mover e rastrear os dados de uma plataforma para outra e porque 
conseguem coletar insights úteis mais rapidamente.

› A pandemia global acrescentou outras demandas para as 
equipes de dados. Os responsáveis pelas decisões de dados 
tiveram que reagir rapidamente em 2020 para oferecer suporte 
a uma força de trabalho remota e a novas demandas de segurança 
de dados. Mais da metade dos responsáveis pelas decisões 
afirma que suas empresas tomaram medidas de emergência para 
manter os dados protegidos fora da rede da empresa, já que mais 
pessoas começaram a trabalhar de casa. Para complicar ainda mais, 
quase 4 em cada 10 responsáveis pelas decisões relatam lacunas 
no conhecimento especializado em dados da empresa devido 
à redução de pessoal. No entanto, apesar da escassez de pessoal, 
a pandemia obrigou as empresas a padronizarem as políticas e os 
procedimentos de segurança de dados para gerenciar a proliferação 
de dispositivos conectados à rede.
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Figura 3

As equipes de dados estão sobrecarregadas com o aumento de volumes de dados                    

Base: 4.036 responsáveis por decisões, no cargo de diretor ou superior, de estratégias de dados e dados na América do Norte 
(NA); Europa, Oriente Médio, África (EMEA); Ásia Leste (APJ); Países do Golfo (GC) ou América Latina (LATAM)
Fonte: um estudo encomendado realizado pela Forrester Consulting em nome da Dell Technologies, maio de 2021

Concorda/concorda totalmente

70% Coletamos dados mais rapidamente do que conseguimos analisá-los e utilizá-los

64% Temos dados demais para atender aos requisitos de segurança e conformidade

61% Nossas equipes de dados já estão sobrecarregadas com a quantidade de 
dados que temos

41% Nossas equipes de dados têm dificuldade para saber como e de quais 
dados precisam

36% O crescimento iminente dos dados pode sobrecarregar a infraestrutura de TI, 
gerando uma perda de produtividade
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Supere os desafios aproveitando 
dados as a service
As empresas estão gastando recursos significativos hoje e planejando 
gastar ainda mais no futuro, para melhorar sua infraestrutura de 
gerenciamento de dados (veja a Figura 4). Ao mudar para um modelo 
de dados as a service, as empresas podem 1) obter o controle de 
seus gastos com TI; 2) melhorar a infraestrutura de TI desatualizada; 
e 3) oferecer melhor suporte às equipes de dados, tudo isso sem 
o compromisso com custos de capex onerosos. Especificamente, 
descobrimos que:

› O modelo as a service melhora os resultados. Apenas 20% dos 
responsáveis pelas decisões relataram que suas empresas mudaram 
para um modelo as a service para a maior parte de seus aplicativos/
sua infraestrutura. Essas empresas conseguiram superar de forma 
rápida e eficaz as barreiras da infraestrutura de TI e da equipe de 
dados definidas inicialmente no estudo.

› Os dados as a service ajudaram as empresas a atingir suas metas 
de gerenciamento de dados. A implantação de uma estratégia 
de gerenciamento de dados as a service cria agilidade diante da 
rápida transformação, fornecendo uma maneira mais automatizada 
de provisionar recursos técnicos de gerenciamento de dados à 
medida que os requisitos mudam. Por fim, os dados as a service 
liberam capacidade para que as empresas possam ajustar a escala 
às mudanças de volumes e demandas de dados (veja a Figura 5).
Metade dos responsáveis pelas decisões de dados esperam 
que a movimentação de dados também se torne mais fácil de uma 
plataforma para outra; quase 39% esperam rastrear como e onde 
seus dados são movidos com maior facilidade e precisão. A longo 
prazo, eles esperam que isso melhore a qualidade dos dados, 
a tomada de decisões de negócios e a automação.
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Figura 5

“Quais são as principais metas organizacionais para implementar uma estratégia de gerenciamento de dados as a service?”  
(Mencione as 5 principais) 

Base: 4.036 responsáveis por decisões, no cargo de diretor ou superior, de estratégias de dados e dados na América do Norte (NA); Europa, 
Oriente Médio, África (EMEA); Ásia Leste (APJ); Países do Golfo (GC) ou América Latina (LATAM)
Fonte: um estudo encomendado realizado pela Forrester Consulting em nome da Dell Technologies, maio de 2021

63% Tornar-se um negócio ágil (por exemplo, ser altamente adaptável)

60% Capacidade de provisionar aplicativos com o toque de um botão (por exemplo, 
por uma única tela)

64% Capacidade de dimensionar a escala para as demandas de dados/volume de 
dados em constante mudança (por exemplo, não limitada por restrições de capacidade)

61% Não estar mais restrita às habilidades limitadas de armazenamento interno de dados

51% Evitar a “limitação do fornecedor” devido à compatibilidade com diversas plataformas

47% Não estar mais limitado pela infraestrutura de TI desatualizada

48% Maior segurança financeira e controle para reduzir os custos

49% Capacidade de aliviar a carga do nosso departamento de TI

51% Receber automaticamente atualizações transparentes de aplicativos e infraestrutura
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Figura 4

“Com base em sua melhor estimativa, 
quanto sua organização gastou este 
ano em transformação digital? Quanto 
você espera gastar em três anos, 
a partir de hoje?” (Média do ponto médio)

Base: 4.036 responsáveis por decisões, no cargo 
de diretor ou superior, de estratégias de dados 
e dados na América do Norte (NA); Europa, 
Oriente Médio, África (EMEA); Ásia Leste (APJ); 
Países do Golfo (GC) ou América Latina (LATAM)
Fonte: um estudo encomendado realizado 
pela Forrester Consulting em nome da 
Dell Technologies, maio de 2021

Presente Daqui a três anos

US$ 28,2 milhões

US$ 44,1 milhões
57%
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Principais recomendações
Um modelo de dados as a service oferece às empresas a agilidade 
para atender às demandas dos clientes e superar as principais 
barreiras para capturar, analisar e agir de acordo com os dados.

A pesquisa detalhada da Forrester sobre os 4.036 responsáveis 
pelas decisões de dados acerca de suas estratégias e barreiras de 
gerenciamento de dados gerou diversas recomendações importantes:

Faça perguntas hipotéticas sobre o seu futuro de gerenciamento 
de dados. Com muita frequência, quando as empresas planejam 
seu estado futuro, elas ficam presas no estado atual. Isso não 
é diferente para o gerenciamento de dados. Para evitar isso, comece 
a fazer perguntas hipotéticas à sua equipe e aos seus parceiros 
de negócios. E se a sua infraestrutura de gerenciamento de dados 
pudesse ser provisionada sob demanda em qualquer lugar que você 
quisesse, a qualquer momento que você precisasse? E se a qualidade 
dos dados fosse automatizada e orientada pela inteligência real? 
E se a governança e a segurança fossem integradas de ponta a ponta, 
em vez de serem consideradas uma parte posterior?

Desafie seus fornecedores parceiros. A automação da tecnologia de 
gerenciamento de dados está fazendo com que muitos desses sonhos 
de gerenciamento de dados sejam possíveis, mas cada fornecedor 
tem diferentes níveis de capacidade. Exija que os fornecedores de 
gerenciamento de dados se preparem para os desafios hipotéticos 
da sua equipe. Nenhum fornecedor conseguirá atender todas as suas 
necessidades imediatamente; em vez disso, escolha os fornecedores 
com o roteiro mais forte e o melhor histórico de entrega. 

Transforme aqueles que impedem a inovação em aliados. Tornar-se 
mais impulsionado por insights com dados as a service não é apenas 
sobre tecnologia. Na verdade, a tecnologia está amadurecendo 
e mudando muito mais rápido do que a maioria das pessoas. Nossa 
pesquisa indica que a mudança rápida gera medo, geralmente disfarçado 
de problemas de orçamento ou regulatórios. Priorize a identificação das 
partes interessadas que possam tentar impedir a mudança e comece 
a recrutá-las para o seu lado. Faça isso adicionando mais perguntas 
hipotéticas à sua lista. E se a privacidade do cliente fosse gerenciada 
de forma transparente de acordo com as normas locais? 
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Apêndice A: Metodologia 
Nesse estudo, a Forrester realizou uma pesquisa on-line com 4.036 responsáveis pelas decisões de dados 
em serviços de telecomunicações, tecnologia, serviços de tecnologia (inclusive fornecedores de nuvem), 
setor de manufatura e materiais, área da saúde, biotecnologia, farmácia, serviços financeiros e seguros 
em 45 locais. O objetivo foi avaliar como o volume de dados das empresas tem impactado os negócios 
e quais são as medidas que elas estão tomando para transformar esses dados em uma ferramenta valiosa, 
inclusive com o uso de um modelo de dados as a service. Os participantes da pesquisa são responsáveis 
pelas decisões no nível de diretoria ou superior em todos os cargos de TI e não TI com responsabilidade 
pela transformação digital. Os participantes responderam a perguntas sobre como os volumes de dados 
mudaram, os obstáculos que enfrentam, os objetivos de negócios e de tecnologia e o uso de modelos as 
a service. O estudo começou em dezembro de 2020 e foi concluído em maio de 2021.

Apêndice B: Demografia
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Base: 4.036 responsáveis por decisões, no cargo de diretor ou superior, de estratégias de dados e dados na América do Norte (NA); Europa, Oriente Médio, 
África (EMEA); Ásia Leste (APJ); Países do Golfo (GC) ou América Latina (LATAM)
Nota: as porcentagens podem não totalizar 100 por arredondamento.
Fonte: um estudo encomendado realizado pela Forrester Consulting em nome da Dell Technologies, maio de 2021

LOCALIZAÇÃO

NÃO. DE FUNCIONÁRIOS

SETOR

RECEITA DA EMPRESA

TÍTULO

NA
5.48%

EMEA
51.46%

APJ
21.56%

LATAM
15.01%

GC
6.49%

6%

15%

22%

17%

25%

14%

20.000 ou mais

De 5.000 a 19.999

De 1.000 a 4.999

De 500 a 999

De 100 a 499

2 a 99

20%
Serviços de 

telecomunicações

20%

Tecnologia e/ou serviços 
de tecnologia (inclusive 

fornecedores de serviços 
em nuvem)

20%Manufatura e materiais

20%Área de saúde, 
biotecnologia ou farmácia

20%Serviços financeiros 
e/ou seguros

4%

5%

7%

7%

7%

8%

8%

6%

27%

22%

9%
Executivos (por 

exemplo, Diretor 
Executivo/CEO e CMO)

30%
Vice-Presidente 

(responsável por um/ 
vários departamentos 

amplos)

61%
Diretor (gerencia uma 

equipe de gerentes 
e colaboradores de 

alto nível)

US$ 500 milhões a 
US$ 999 milhões

US$ 400 milhões a 
US$ 499 milhões

US$ 300 milhões a 
US$ 399 milhões

US$ 200 milhões a 
US$ 299 milhões

US$ 100 milhões a 
US$ 199 milhões

US$ 50 milhões a 
US$ 99 milhões

US$ 25 milhões a 
US$ 49 milhões

US$ 10 milhões a 
US$ 24 milhões

US$ 1 bilhão a 
US$ 5 bilhões

>US$ 5 bilhões

2,1%
2,2%
2,2%
2,8%
2,8%
2,2%
2,2%
2,1%
2,2%
2,8%
2,3%
2,2%
1,1%
1,3%
2,0%
0,8%
0,8%
1,8%
1,8%
1,8%
2,0%
1,8%
2,8%
2,7%
2,6%
2,3%
2,4%
2,6%
2,5%
2,8%
2,5%
2,3%
2,6%
2,3%
2,5%
1,2%
2,3%
2,5%
2,5%
2,6%
2,5%
2,7%
2,5%
2,7%
2,5%

Taiwan
Hong Kong

China continental
Vietnã

Tailândia
Coreia do Sul

Singapura
Nova Zelândia

Japão
Indonésia

Índia
Austrália

Porto Rico
Peru

México
Honduras

El Salvador
Costa Rica
Colômbia

Chile
Brasil

Argentina
Estados Unidos

Canadá
Reino Unido

Emirados Árabes Unidos
Suíça

Suécia
Espanha

África do Sul
Arábia Saudita

Rússia
Polônia

Noruega
Holanda

Luxemburgo
Itália

Israel
Irlanda

Alemanha
França

Dinamarca
República Tcheca

Bélgica
Áustria
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SOBRE A FORRESTER CONSULTING

A Forrester Consulting presta consultoria independente, objetiva e baseada  
em pesquisa para ajudar os líderes a ser bem-sucedidos em suas organizações. 
Com um escopo que abrange desde sessões curtas de estratégia até 
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para solucionar desafios específicos da empresa. Para obter mais informações, 
acesse forrester.com/consulting. 
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[E-49838]

Para ler todos os resultados 
desse estudo, consulte 
o documento de liderança 
inovadora comissionado pela 
Dell Technologies intitulado 
“Revelando os desafios de 
dados que empresas do 
mundo todo enfrentam”

Diretor do projeto: 
Sarah Brinks, Consultora Sênior 
de Impacto no Mercado

Pesquisa de contribuição: 
Grupo de Pesquisa de CIO 
da Forrester

Apêndice C: Notas finais
1 Fonte: “Now Tech: Master Data Management, Q4 2020”, Forrester Research, Inc., 21 de outubro de 2020.
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Altura mínima

Página inteira

Mantenha esta margem livre 
de texto e grá�cos

Base: 4.036 responsáveis por decisões, no cargo de diretor ou superior, de estratégias de dados e dados na América do Norte (NA); Europa, 
Oriente Médio, África (EMEA); Ásia Leste (APJ); Países do Golfo (GC) ou América Latina (LATAM)
Nota: as porcentagens podem não totalizar 100 por arredondamento.
Fonte: um estudo encomendado realizado pela Forrester Consulting em nome da Dell Technologies, maio de 2021

RESPONSABILIDADE

RESPONSABILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

5%

37%  Alguma influência

37%  Indireta, mas impacta o trabalho

26%  Diretamente responsável

30%  Influencia a decisão

49%  Parte da equipe

21%  Responsável final pela decisão 

Eu influencio, mas não sou diretamente responsável por 
qualquer parte do processo de transformação digital.

Tecnologia/processos para gerenciamento 

de dados (não TI; N = 3.648)

Estratégia de gerenciamento de dados

(TI; N = 388)

24%
Sou responsável pelo gerenciamento de projetos 

de transformação digital do departamento.

38%
Sou responsável por tomar decisões financeiras sobre as 

iniciativas de transformação digital da minha empresa.

50%
Sou responsável por definir nossa estratégia 

geral de transformação digital.

44%
Sou responsável por definir nosso roteiro geral 

de transformação digital.

35%
Sou o responsável final pelas decisões sobre a 

nossa transformação digital e a implementação.

https://go.forrester.com/consulting/
https://www.forrester.com/home/

