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Resumo executivo
Os dados são essenciais para toda aplicação, processo e decisão de negócios. Praticamente 
todas as organizações estão buscando se tornar mais orientadas por dados para revelar 
insights e agir com base neles mais depressa. Para acelerar essa mudança, elas estão 
recorrendo a diretores de dados (CDOs) com o objetivo de garantir que a organização esteja 
extraindo o máximo valor dos dados. A função de CDO é um dos cargos de direção executiva 
mais recentes e teve origem na Capital One em 2002. Desde então, muitas empresas criaram 
o cargo de CDO, a princípio em firmas de serviços financeiros, depois em alguns órgãos 
federais dos EUA e, com o tempo, em vários setores. Essa função é relativamente nova, mas 
está mudando, e rápido.

Embora tradicionalmente os CDOs tenham sido incumbidos de usar os dados para defesa 
(isto é, gerenciamento de dados, minimização de riscos), a demanda crescente por tudo o que 
é orientado por dados está forçando a evolução dessa função. Agora, eles estão preocupados 
em criar um valor demonstrável para as empresas e em priorizar os projetos de acordo com o 
respectivo impacto. Segundo nossa pesquisa, 42% dos diretores de dados definem o sucesso 
como a concretização dos objetivos de negócios e 36% acreditam que a ênfase em um 
pequeno conjunto de projetos importantes de análise ou inteligência artificial (IA) é capaz de 
gerar maior valor.

Essa mudança de foco provavelmente definirá essa função por vários anos e trouxe à tona 
diferentes questionamentos: Como os CDOs estão mudando suas iniciativas estratégicas? 
Quais são os principais desafios e oportunidades que se apresentam a eles? E como eles estão 
abordando a criação de valor empresarial?

Para encontrar as respostas, realizamos um levantamento junto a mais de 350 profissionais 
de dados ao redor do mundo e conduzimos 25 entrevistas individuais com o objetivo de 
revelar o que é primordial para os CDOs, como eles estão definindo o sucesso e como estão 
criando valor empresarial por meio dos dados.
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Constatações principais

Os CDOs estão centrados na criação de valor 
empresarial

Para 42% dos diretores de dados, sucesso significa alcançar os 
objetivos de negócios. Mesmo os CDOs com formação principalmente 
técnica têm a probabilidade sete vezes maior de definir o sucesso em 
termos dos objetivos organizacionais ou de negócios alcançados do 
que em termos dos objetivos técnicos concretizados.

As iniciativas de dados, análise e inteligência 
artificial são vistas como as que mais geram valor

Para 36% deles, a ênfase em um pequeno conjunto de projetos 
importantes de análise ou IA é capaz de gerar maior valor 
em comparação a outras atividades, como treinamento de 
alfabetização de dados (31%) e monetização de dados (15%).  
A maioria dos CDOs (64%) também se dedica à viabilização de 
novas iniciativas de negócios baseadas em dados, análise e IA.

A governança de dados é a principal prioridade

De acordo com 44% dos CDOs, a governança de dados é a principal 
prioridade, seguida da adoção de uma abordagem de produto de 
dados (38%) e da criação e manutenção de projetos de análise e IA 
avançadas (36%). 

A criação de uma cultura orientada por dados  
é prioridade máxima, mas também um desafio

Um número considerável (69%) dedica a maior parte do tempo a 
iniciativas voltadas à cultura orientada por dados e 55% consideram  
a falta de uma cultura orientada por dados um dos principais desafios  
à concretização dos objetivos de negócios.

A responsabilidade primária pelos dados 
ainda é compartilhada

Somente 41% relataram ter responsabilidade primária pelos 
dados, enquanto 30% compartilham essa responsabilidade 
com outros níveis executivos.

A função de CDO é mal compreendida

Uma grande parcela (62%) dos CDOs acredita que sua função é menos 
compreendida do que as outras funções executivas, o que gera a 
necessidade de adotar a abordagem de “mais implantações, menos P&D” 
e táticas de comunicação interna mais adequadas.
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Entrevistados e 
metodologia da pesquisa
Este estudo foi conduzido em meados de 2022 e é uma das maiores 
pesquisas junto a CDOs já realizadas. Ele foi patrocinado pela Amazon 
Web Services (AWS) e realizado em colaboração com o Simpósio 
Internacional de Diretores de Dados e Qualidade da Informação do MIT 
(MIT CDOIQ). Conduzimos um levantamento quantitativo global junto a 
354 profissionais de dados, com 264 entrevistados na função de CDO ou 
em cargos com título e nível equivalentes. Além disso, foram realizadas 
entrevistas qualitativas com 25 CDOs.

As perguntas da pesquisa quantitativa abordaram informações 
demográficas sobre os CDOs, quantidade de cargos de CDO e período 
de exercício, formação profissional, principais atividades, desafios, 
percepções sobre o nível de sucesso no cargo e o que eles fazem para 
criar valor para a organização. As entrevistas qualitativas examinaram 
tópicos semelhantes, mas se aprofundaram mais nas estruturas 
organizacionais e relações de subordinação, nas principais iniciativas  
e nos métodos utilizados pelos CDOs para criar valor.
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Visão geral

Para compreender como a função de 
CDO está evoluindo no atual ambiente 
de negócios e o que os CDOs estão 
fazendo para alcançar o sucesso, 
examinamos três áreas:

Responsabilidade e desafios 

Qual é a função do CDO contemporâneo? E quais são 
seus principais desafios?

Prioridades e iniciativas estratégicas

Em que sentido as prioridades do CDO mudaram e 
quais tendem a ser as principais iniciativas para 2023?

Abordagens de criação de valor

De que maneira os CDOs estão procurando promover 
e comprovar a criação de valor empresarial?

1
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50%
afirmam que essa foi 
sua primeira função 
como CD(A)O

55%
foram contratados 
fora da empresa em 
que trabalhavam

67%
são homens

22%
respondem a outro 
executivo sênior

21%
respondem ao CIO/CTO

23%
respondem ao CEO

Estrutura de subordinação

Figura 1: Estatísticas sobre CDOs

Resumo dos dados 
demográficos sobre CDOs

29% 
estão na função há 
mais de seis anos

23%
estão na função há 
um ano

Período de exercício

Dados demográficos

27%
são mulheres
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Responsabilidade e desafios
Qual é a responsabilidade do CDO contemporâneo? E quais são seus principais desafios?

PRIMEIRA ÁREA DE SUCESSO

6



Dilema do CDO: defesa dos 
dados versus ataque aos dados

As atividades dos CDOs podem ser categorizadas predominantemente em duas áreas 
de foco: defesa dos dados e ataque aos dados. Embora a defesa dos dados ainda seja 
uma parte essencial do cargo, observamos que as atividades de ataque aos dados estão 
em ascensão. Vamos examinar o que está por trás dessa mudança. A essência do cargo 
original de CDO, tal como ele existiu no princípio em bancos e empresas de seguro, era 
orientada, em grande medida, à defesa dos dados (veja a barra lateral). Com exceção 
da governança de dados, ainda uma das principais prioridades em nossas constatações, 
muitos CDOs contemporâneos, que acham difícil demonstrar valor rapidamente com 
iniciativas defensivas, estão adotando atividades de ataque.

“Para ocupar a mesa da diretoria, é necessário ter uma postura de ataque”, afirmou Bill 
Groves, ex-CDAO do Walmart, da Honeywell e da Dun & Bradstreet. Na maioria dos 
casos, os projetos orientados pelo ataque envolvem análise e IA. Hoje, muitos CDOs são, 
com relação ao título oficial ou às responsabilidades reais, diretores de dados e análise 
ou CDAOs. Ao entrevistar vários deles para este estudo, ficou claro que, embora as 
abordagens de criação de valor estejam mudando, a análise e a IA continuam primordiais 
porque os CDOs as consideram possíveis viabilizadores da inovação. Para ter sucesso,  
os CDOs e os CDAOs precisarão alcançar o equilíbrio certo entre essas duas atividades.

Defesa dos dados versus 
ataque aos dados

Foco da defesa:

• Impedir problemas graves com os dados.

• Evitar ataques e violações de segurança 
cibernética.

• Garantir a conformidade regulatória.

Foco do ataque:

• Aumentar a receita e o lucro por meio de 
operações aprimoradas.

• Melhorar o relacionamento com o cliente  
e o marketing.

• Viabilizar novos produtos e serviços, 
processos, modelos de negócios  
e estratégias.
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A função de CDO transcende as 
responsabilidade de gerenciamento  
de dados

Ao contrário do que muitos possam acreditar, hoje os CDOs têm diferentes funções 
e responsabilidades. O cargo em si não é apenas “diretor de dados”; os cargos 
formais dos 264 entrevistados neste estudo incluíram diretor de dados, (30%), 
diretor de dados de fato/líderes de dados mais antigos (43%), diretor de dados e 
análise (21%) e diretor de análise (6%). Vários CDOs experientes comentaram nas 
entrevistas que somente as responsabilidades de gerenciamento de dados não 
contribuem para um desempenho bem-sucedido, principalmente porque, nessas 
funções, é muito difícil evidenciar valor com rapidez. Muitos deles são diretores de 
dados e análise oficialmente e extraoficialmente.

“Sem análise, o cargo de CDO dura 
dois anos. Quando lidamos apenas 
com gerenciamento de dados, é 
extremamente difícil evidenciar valor. 
Pode haver certa pressão regulatória 
para aprimorar os dados, mas em 
geral ela desaparece em dois anos.”

“Com frequência me procuram para  
o cargo de CDO, mas, se a análise 
não estiver incluída, digo que não 
tenho interesse.”
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Prevenção de ataques e 
violações de dados

10,62%

Os CDOs enfrentam responsabilidades e expectativas crescentes

Quais das responsabilidades a seguir estão incluídas em seu cargo?

Gerenciar e aprimorar a 
infraestrutura de dados

Aprimorar a qualidade dos dados

Criar e manter recursos de 
business intelligence

Criar e manter recursos de 
inteligência artificial

Iniciativas de monetização de dados

Controles de segurança  
e privacidade de dados

Segurança cibernética: prevenção 
de ataques e violações

Ética de dados, análise e IA

Estabelecer uma governança de 
dados clara e eficaz

Criar e manter recursos de 
análise avançada

A quais das atividades a seguir você dedicou 20% ou mais de sua atenção? 
(Selecione todas as que se aplicam, mas não mais de cinco.)

Figura 2 Figura 3

Produzir insights baseados em análise 
ou IA para a organização

Estabelecer novas iniciativas de negócios 
baseadas em dados, análise e IA

Iniciativas de monetização de dados

Iniciativas de risco e 
conformidade regulatória

Prevenção de fraude

Iniciativas de cultura orientada por dados

Iniciativas de ética de dados, 
análise e IA

Iniciativas de governança de dados

100%50%0%

Outra percepção revelada por nossa pesquisa é que os CDOs enfrentam  
muitas responsabilidades e expectativas, talvez demasiadas. As Figuras  
2 e 3 indicam a necessidade de foco. Os CDOs estão tentando gerenciar,  
em ordem de prioridade, a governança de dados, a qualidade dos dados,  
a criação de recursos de análise avançada e de business intelligence,  
o aprimoramento da infraestrutura de dados, os recursos de IA e a 

monetização de dados. Trata-se de um grande conjunto de responsabilidades, 
e não é de surpreender que 53% tenham mencionado que enfrentam o desafio 
de insuficiência de recursos para concretizar metas.

Os dados indicam que, para ter sucesso, os CDOs devem estreitar o foco e 
discutir com os executivos seniores, de preferência antes de iniciar o cargo,  
as responsabilidades e iniciativas mais importantes que eles devem abordar.

50,97%

69,86%

66,10%

64,04%

47,60%

33,90%

26,37%

22,95%

7,88%

47,73%

42,21%

36,36%

34,09%

22,73%

21,43%

20,78%

18,83%

4,87%

100%50%0%

9



A responsabilidade primária pelos dados 
ainda é compartilhada

É natural pensar que os diretores de dados têm responsabilidade primária pelos dados na 
empresa, mas o problema é que em várias organizações em geral eles não têm (Figura 4). 
Somente 41% relataram ser os principais responsáveis pelo gerenciamento de dados na 
empresa, 30% responderam que compartilham essa responsabilidade com outros executivos 
e 29% afirmaram que há uma mistura de responsabilidades centralizadas e descentralizadas 
pelos dados. Aqueles que relataram ter responsabilidade primária pelos dados são em torno 
de 10% mais propensos do que aqueles que a compartilham a sentir que são altamente 
bem-sucedidos na função de CDO.

Que nível de responsabilidade você acredita ter pelo gerenciamento e uso 
geral dos dados em sua organização?

Responsabilidade primária em minha função 40,71%

29,87%

28,90%

5,52%

Responsabilidade compartilhada 
com outros executivos seniores

Algumas responsabilidades centralizadas em minha 
função, algumas responsabilidades descentralizadas

Pouca ou nenhuma responsabilidade em minha função

50%0%

Figura 4

41% 
relataram ser os principais 
responsáveis pelo gerenciamento 
de dados na empresa

10



Os CDOs enfrentam dificuldade 
para expressar sua função  
e valor

Em nossa pesquisa, 62% dos entrevistados afirmaram sentir que 
a função de CDO é menos compreendida que as dos outros níveis 
executivos na empresa. Mesmo os CDOs de empresas de serviços 
financeiros onde a função foi originalmente estabelecida não são mais 
propensos a sentir que seu cargo é bem compreendido. A experiência 
ajuda: para os CDOs que estão no cargo há seis anos ou mais, a função 
de CDO é mais bem compreendida na empresa do que para aqueles 
com menos experiência no cargo. 

Os CDOs precisam definir e divulgar sua função para terem sucesso 
em um cargo tão mal compreendido. Vários entrevistados afirmam ter 
contratado especialistas em comunicação para trabalhar na organização.

Mais implantações, menos P&D
Manav Misra, diretor de análise e dados do Regions Bank, garante que 
cada um dos “produtos de dados” que sua equipe desenvolve seja 
implantado promissoramente e o valor para a empresa seja medido 
com cuidado. Para cada produto de dados, a equipe de Misra participa 
de reuniões trimestrais com o comitê de direção, nas quais a equipe 
de negócios transmite as informações. Em uma recente reunião com 
líderes seniores, a organização de Misra foi convidada a montar um 
estande fora da reunião, onde todos os produtos de dados foram 
exibidos e descritos pelos respectivos parceiros. De acordo com Misra, 
isso gerou grande entusiasmo e demanda pelo trabalho do grupo.

“Temos duas unidades de negócios principais. Quando 
assumi o cargo de CDO pela primeira vez, fiz questão 
de ouvir as pessoas. Havia muitas reclamações a 
respeito dos dados: eles não conseguiam encontrá-los, 
os dados são de baixa qualidade, não conseguimos 
criar produtos rápido o suficiente e assim por 
diante. Mas o chefe da unidade de negócios mais 
bem estabelecida me disse: ‘Nossos sistemas são 
antigos e ultrapassados, mas ainda funcionam e dão 
conta do recado’. Por isso, resolvi me concentrar 
na outra unidade principal e ajudá-los a criar mais 
oportunidades de crescimento. Desde então tenho 
confirmado que as pessoas na unidade estabelecida 
adoram o Excel e os tediosos fluxos de trabalho, e não 
vale a pena o esforço de convencê-las a se modernizar. 
Persuadi-las a adotar qualquer coisa nova é muito 
difícil, então introduzi uma nova plataforma de dados 
e análise para a unidade de negócios orientada ao 
crescimento.”

Nas entrevistas, os CDOs relataram que as responsabilidades pelos 
dados costumam ser divididas organizacionalmente, caso em que 
algumas unidades e funções descentralizadas gerenciam seus próprios 
dados. Isso se evidenciou como um motivo de frustração para alguns. 
Outros CDOs se sentem contentes por direcionar as iniciativas 
de gerenciamento de dados para as áreas em que eles são mais 
necessários e apreciados. Um deles disse:
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Prioridades e iniciativas 
estratégicas
Revelar a mudança nas prioridades do CDO e quais serão as principais iniciativas para 2023 

SEGUNDA ÁREA DE SUCESSO
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A governança de dados  
é a principal prioridade para  
os CDOs

Nossa pesquisa revelou que a governança de dados é a prioridade 
mais alta para os CDOs. Quando perguntados sobre as três principais 
responsabilidades no cargo de CDO, 44%, a mais alta porcentagem, 
mencionaram: “estabelecer uma governança de dados clara e eficaz”. 
Quando solicitados a listar as tarefas às quais os CDOs dedicam pelo 
menos 20% do tempo, as iniciativas de governança de dados ficaram 
entre as segundas mais citadas.

De acordo com nossa visão, as iniciativas de governança de dados 
exigem um foco mais estratégico na organização como um todo, 
visto que a governança é uma responsabilidade compartilhada e 
um meio difícil de adicionar valor como CDO. A governança implica 
mudar o comportamento dos usuários de dados e convencer as 
funções e unidades de negócios a assumir maior responsabilidade pelo 
gerenciamento de dados. Além disso, “governança” não é uma palavra 
atraente para os usuários de dados de negócios. Uma CDO disse que 
baniu o uso do termo na empresa. 

Alguns CDOs proeminentes estão enfatizando a “governança por 
definição” e tornando os dados mais fáceis de consumir, e não as 
abordagens típicas de exortação para mudar o comportamento dos 
usuários. Concordamos que esse é o melhor caminho a seguir para os 
CDOs causarem um impacto com suas iniciativas de governança de dados.

“Como várias empresas, estamos avançando em 
relação à maturidade da governança de dados 
e ampliando nosso foco para nos tornarmos 
orientados ao consumo. Temos uma iniciativa 
em andamento para que as pessoas consumam 
dados mais facilmente, e a governança está 
integrada por definição. Os lemas para a equipe 
passaram a ser ‘facilitar para os consumidores de 
dados’ e ‘incentivar a reutilização dos ativos de 
dados’. Com relação a incentivar a reutilização, 
nossa visão é criar um mercado de dados interno 
com dados internos e externos reutilizáveis. 
Os metadados do mercado descreverão quem 
está usando os dados e para que finalidade e 
aplicarão machine learning a casos de uso a fim 
de identificar os dados mais prováveis para eles. 
Estamos tentando levar a experiência digital  
aos nossos consumidores de dados tornando  
a experiência mais simples e fácil.”

Tony Cyriac, CDAO da Charles Schwab
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Criar uma cultura 
orientada por dados 
continua sendo uma das 
principais iniciativas  
para os CDOs

Mudar a cultura organizacional para que se torne mais 
orientada por dados é, sem dúvida, uma prioridade para os 
CDOs pesquisados. Quando indagados sobre as iniciativas 
às quais os CDOs dedicam tempo, a maior parte deles 
selecionou “iniciativas de cultura orientada por dados”. 
Com relação aos desafios que os CDOs enfrentam no 
cargo, eles mencionaram, predominantemente, problemas 
culturais (Figura 5); 62% citaram “Dificuldade de mudar 
comportamentos e atitudes organizacionais” como desafio; 
56% marcaram “Ausência de uma cultura ou tomada de 
decisão orientada por dados”; e 49% enfrentam o desafio 
da “falta de alfabetização ou conhecimento sobre dados”.

Os atributos e a mudança da cultura orientada por dados 
são, obviamente, difíceis de medir, mas a maior parte dos 
CDOs, em nossa pesquisa e nas entrevistas, mesmo assim 
sente a necessidade de abordá-los. Alguns enfatizaram a 
necessidade de transcender os programas de alfabetização 
de dados “pro forma”. Tal como afirma Heidi Lanford, 
CDO do Fitch Group, “A questão não é quantas pessoas 
frequentam os programas de alfabetização de dados, mas 
se aquelas que frequentam de fato mudam a mentalidade, 
a linguagem e o comportamento”. Alguns CDOs tinham 
iniciativas de mudança cultural mais abrangentes. 

Qual foi seu maior desafio para alcançar seus objetivos? 
(Selecione as três principais.)

Falta de clareza na descrição 
do cargo

Ausência de uma cultura ou tomada 
de decisão orientada por dados

Tecnologias que mudam 
rapidamente

Recursos insuficientes para 
alcançar as metas

Dificuldade de mudar comportamentos e 
atitudes organizacionais

62,13%

55,81%

52,16%

47,18%

27,24%

20,27%

19,27%

15,95%

Falta do apoio de outros 
executivos seniores

Falta de alfabetização ou conhecimento 
sobre dados

100%50%0%

Descrição de cargo 
extremamente ampla

Figura 5
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A título de exemplo do que acabamos de mencionar, Vipin Gopal, CDAO da Eli Lilly & Company, 
assim descreve sua abordagem multifacetada para mudar a cultura referente a dados e análise: 

“Com o passar do tempo, fiquei cada vez mais apaixonado pela importância 
da cultura. A criação e realização de valor com dados e análise depende da 
cultura existente em qualquer parte da empresa. Recentemente, criamos o 
Lilly Data & Analytics Institute, com o objetivo de aprimorar as habilidades 
de todas as pessoas na empresa em áreas de análise de dados relevantes. 
Temos um curso básico para todos; e temos programas específicos à função 
em áreas como marketing ou P&D para a segunda etapa. Na terceira 
etapa, damos liberdade para que as pessoas utilizem alguns recursos de 
autoatendimento. O ponto principal é possibilitar que as pessoas pensem 
de uma maneira orientada por dados. Em seguida, tentamos avaliar como 
a cultura está mudando ao longo do tempo, o que é, reconhecidamente, 
casual. Tentamos observar se nas reuniões as pessoas perguntam: ‘O que 
os dados nos dizem? Você tem dados para respaldar essa hipótese?”.  
As pessoas responderão a perguntas como essas, e isso oferece motivação 
para que se preparem para a próxima vez. Na minha organização de 
análise, avaliamos se estamos obtendo mais perguntas. As perguntas são 
boas? Estamos tendo mais discussões relacionadas a dados na empresa? 
Há mais perguntas que antes eram respondidas intuitivamente e agora são 
orientadas por dados e análise? Estamos vendo isso começar a acontecer.”

Vipin Gopal, CDAO da Eli Lilly & Company
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Como você define predominantemente o sucesso em sua função?

Conquistas técnicas

Conquistas culturais e de gestão de 
mudança organizacional

Objetivos de negócios alcançados 41,86%

32,23%

18,60%

5,32%

1,99%Prevenção de problemas sérios de dados

50%0%

Uma combinação equitativa desses fatores

Como mais CDOs estão passando a enfatizar os objetivos de negócios, a principal pergunta é:  
Qual é a melhor abordagem para criar valor para a empresa?

Os CDOs bem-sucedidos definem o 
próprio sucesso em termos de objetivos de 
negócios, em vez de realizações técnicas

As respostas à pesquisa e à entrevista mostram com clareza que os CDOs estão concentrados 
principalmente na concretização de objetivos de negócios, e não naqueles puramente 
técnicos (Figura 6). Somente 5% dos CDOs pesquisados definiram o próprio sucesso em 
termos de objetivos técnicos alcançados e apenas 2% em termos de prevenção de problemas 
sérios de dados. Ao passo que 42% definem o sucesso em termos dos objetivos de negócios 
alcançados, 19% consideram o sucesso como conquistas culturais ou de gestão de mudança 
organizacional e 32% veem o sucesso como uma combinação de fatores de realização. 
Mesmo os CDOs com formação principalmente técnica têm a probabilidade sete vezes maior 
de definir o sucesso em termos dos objetivos organizacionais ou de negócios alcançados do 
que em termos dos objetivos técnicos concretizados.

“A função de CDO não é uma 
organização de serviço; é uma 
organização de transformação.”

Bill Groves, um dos CDOs mais experientes 

em vários setores, ex-CDO do Walmart,  

da Honeywell e da Dun & Bradstreet

definem o sucesso em termos dos 
objetivos de negócios alcançados

Figura 6

42%
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Abordagens de criação de valor 
Saiba como os CDOs estão procurando promover e comprovar a criação de valor empresarial

TERCEIRA ÁREA DE SUCESSO
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Muitos CDOs estão 
expressivamente 
preocupados em criar valor 
para a organização

Como a função continua evoluindo, a mudança mais 
importante que nossa pesquisa revelou é que vários CDOs 
são obcecados por criar, e em alguns casos por medir,  
o valor da empresa. Quando perguntamos aos CDOs quais 
iniciativas eles estão buscando para aumentar o valor 
para a organização, a maioria citou a análise e a IA como 
principal mecanismo de criação de valor (Figura 7).

Muitos enfatizaram que o foco em alguns projetos 
importantes de análise ou IA poderia fazer uma 
diferença considerável na performance das empresas 
quando concluídos com êxito: 36% afirmaram que eles 
“se concentram em um pequeno conjunto de projetos 
importantes de análise ou IA” para obter valor. Vários estão 
direcionando o gerenciamento e a modernização de dados 
para áreas em que eles estão desenvolvendo casos de uso 
de análise e IA.

Figura 7

Quais das iniciativas a seguir você está buscando para aumentar o valor 
para sua organização como CD(A)O? (Selecione as três principais.)

Foco em um pequeno conjunto de projetos 
importantes de análise ou IA

Aprimorar a infraestrutura de dados 
com cada caso de uso de análise ou IA

Adotar uma abordagem de gerenciamento de 
produto de dados com gerentes de produto

Reutilizar a funcionalidade de análise 
ou IA em toda a empresa

Divulgar ativamente os sucessos do 
grupo dentro da empresa

Estabelecer responsabilidades claras de 
governança de dados em toda a organização 44,48%

37,79%

35,79%

33,78%

31,10%

30,43%

27,76%

24,41%

19,73%

14,72%

Criar conselhos de dados, análise ou IA com 
representação em toda a organização

Desenvolver ou oferecer treinamento de 
alfabetização de dados aos funcionários

Monetizar os dados

50%0%

Avaliar detalhadamente o valor alcançado em cada 
projeto de dados ou de análise/IA
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Os CDOs se concentram em 
projetos de análise, IA e ML para 
criar valor empresarial

Alguns CDOs, em empresas de análise e IA relativamente avançadas, também 
enfatizam que apenas a realização de projetos importantes não é suficiente. 
Eles sentem que, com o tempo, os CDOs precisam criar uma infraestrutura para 
acelerar o uso de dados, análise e IA em toda a empresa. Todd James, líder de 
dados e IA da 84.51°, subsidiária de ciência de dados da Kroger Co., afirmou que:

“Um conjunto de casos de uso estratégicos não é suficiente. 
Isso cria um conjunto de soluções pontuais. Agora, para 
escalar, é necessário ter um conjunto de recursos analíticos 
reutilizáveis. Estamos começando a tomar essa direção. 
Estamos tentando criar um conjunto componível [criado de 
componentes modulares] de aplicações de análise e IA que 
são acessadas por meio de APIs.”

De modo semelhante, o chefe de um banco proeminente de dados empresariais 
e machine learning (ML) está expressivamente concentrado no desenvolvimento 
de escala e de infraestrutura para ML. Ele ressaltou em uma entrevista:

“Com o ML, estamos indo em direção a plataformas que todos 
podem aproveitar, com padronização e automação. Queremos 
eliminar nossa exclusividade arbitrária e nos desvencilhar de 
plataformas temporárias de ML. Também estamos dedicando 
muito tempo para na criação de uma plataforma de features. 
É um armazenamento de features para o qual todos podem 
contribuir. Como os features de machine learning estão 
ficando cada vez mais complicados com a análise em tempo 
real, armazenamos como eles são criados e os transformamos 
em um componente sob demanda do ecossistema.”
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Adoção de uma mentalidade e de táticas de 
produto de dados

Um número crescente de CDOs está utilizando uma abordagem de “produto de dados” 
para ajudar a extrair valor. Trinta e nove por cento relataram “adotar uma abordagem de 
gerenciamento de produto de dados com gerentes de produto”. Os gerentes de produto de dados 
ajudam a garantir que todos os aspectos de uma iniciativa de análise ou IA, desde a concepção 
até a implantação e a manutenção contínua, sejam gerenciados eficazmente. O foco no produto 
assegura que cientistas de dados, engenheiros de dados e outros membros da equipe de produto 
de dados não apenas criem algoritmos, mas colaborem na implantação de aplicações essenciais 
à empresa como um todo. Manav Misra, do Regions Bank, acredita firmemente no foco sobre o 
produto e aplica os seguintes controles aos produtos de dados do banco:

• Garantir que o produto de dados aborde uma prioridade empresarial decisiva para parceiros 
de negócios e solucionem o problema deles.

• Reunir cientistas de dados, gerentes de dados, especialistas em visualização de dados, 
designers de interface do usuário e equipes de plataforma e infraestrutura para criar algo 
robusto, jamais mal concebido.

• Aplicar disciplinas de gerenciamento de produtos e engenharia de dados à ciência de dados 
(muitos estatísticos não sabem como criar programas de software).

• Sempre pensar sobre os usuários finais e desenvolver um produto mais propenso a ser 
adotado e que seja envolvente para eles.

• Medir tudo, incluindo a performance básica, o impacto do produto, a geração de receita  
e as economias internas.

• Divulgar os resultados bem-sucedidos do produto para criar demanda.

 

Embora a monetização de dados seja uma abordagem evidente para gerar valor, vários CDOs 
entrevistados acham particularmente difícil conduzi-la em grande escala. Somente 22% dos  
CDOs pesquisados indicaram que a monetização é uma de suas três principais responsabilidades  
e apenas 14% afirmaram que ela é uma abordagem básica para gerar valor. Um CDO entrevistado 
foi despedido porque não conseguiu gerar centenas de milhões em receita incremental de maneira 
rápida o suficiente para a empresa; outro pediu demissão de um cargo de CDO anterior cujos 
objetivos de monetização eram impossíveis de alcançar.
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De acordo com nossa pesquisa, os CDOs também estão preocupados em 
avaliar o valor empresarial. Eles sustentam que os projetos ou produtos 
de dados importantes são medidos em termos do respectivo impacto nos 
negócios. Na pesquisa, 29% dos CDOs relataram utilizar uma “medição 
detalhada do valor alcançado em cada projeto de dados ou de análise/IA”.

Vários CDOs descreveram suas abordagens de medição também nas 
entrevistas. No Regions Bank, por exemplo, o CDAO Manav Misra criou uma 
função chamada “parceiros de produtos de dados”, os quais são designados 
para trabalhar em determinadas unidades de negócios e apoiar funções no 
banco. Os parceiros de produtos de dados medem tudo sobre o produto de 
dados, incluindo a performance básica antes da implementação, o impacto 
geral do produto e quaisquer resultados ou geração de receita ou economias 
internas. Eles também são incentivados a divulgar os resultados para a 
empresa, e a organização de Misra publica um boletim informativo trimestral, 

veiculado em todo o banco, para ajudar na conscientização e promover a 
demanda pela parceria. O Regions Bank vem utilizando a abordagem de 
produto há três anos e meio. Seu sucesso é considerável. Mais de dez produtos 
que geram receita e redução de custos (com um impacto incremental de oito 
dígitos) e vários outros para funções de suporte internas. 

Alguns CDOs até recorrem ao CFO ou à organização financeira para confirmar 
isso. Sebastian Klapdor, CDO da Vista, empresa de serviços de marketing e 
design, também é um forte defensor dos produtos de dados. Para garantir 
que todos os produtos de dados da Vista tenham impacto, eles são avaliados 
trimestralmente, e quaisquer benefícios monetários são aprovados pela 
organização financeira. Em apenas dois anos, a organização de CDO dele 
documentou USD 90 milhões em lucros incrementais. Uma grande parcela 
desse valor se repete anualmente, o que é um número impressionante para 
uma empresa que, em 2021, registrou USD 1,5 bilhão em receita.

Avaliação do valor e do retorno econômico
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Dez segredos para ter sucesso como CDO

1. Adicione análise e IA ao seu portfólio de 
responsabilidades.

2. Adote a abordagem de “produto de dados”  
e “análise/IA”.

3. Demonstre sucesso logo no princípio criando e 
implantando promissoramente alguns casos de 
uso de alto valor.

4. Não tente agarrar o mundo com as mãos: 
modernize o ambiente de dados para atender 
a casos de uso essenciais, bem como criar 
soluções de análise e IA.

5. Extraia maior valor das iniciativas de 
governança de dados concentrando-se em 
facilitar o consumo de dados e o acesso em vez 
de criar “jardins murados”.

6. Crie aliados dentro da função e donos de linhas 
de negócios.

7. Desenvolva iniciativas mais abrangentes e 
variadas para seguir em direção a uma cultura 
orientada por dados.

8. Concentre-se em criar valor empresarial 
tangível para sua organização em todos os 
momentos.

9. Meça o valor e o impacto das iniciativas de 
dados e divulgue-os amplamente.

10. Com o passar do tempo, procure criar 
conjuntos de dados reutilizáveis, mercados 
de dados, modelos de análise/IA e 
armazenamentos de features.
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UMA NOVA INCUMBÊNCIA PARA O CDO 

Uso de dados, análise e 
inteligência artificial para gerar 
valor empresarial
Hoje, os CDOs encontram-se em uma encruzilhada: escolher entre enfocar a modernização 
e o aprimoramento da infraestrutura e governança de dados ou oferecer valor por meio de 
análise e IA. As constatações de nossa pesquisa refletem a evolução da função e confirmam 
que mais CDOs estão priorizando as atividades que têm impacto direto e rápido sobre  
a empresa.

Um número crescente de CDOs está enfatizando projetos de análise e IA para gerar e 
demonstrar valor. Eles também estão abordando a infraestrutura e governança de dados, 
mas no contexto de casos de uso de análise e IA. Essa abordagem em relação ao cargo tende 
a se manter no futuro. Simplesmente há muitos dados para serem gerenciados e consumidos, 
e os dados organizacionais estão se tornando um ativo de negócios tão valioso que não 
é justificável um executivo sênior não se encarregar deles e definir como eles devem ser 
aplicados a problemas e oportunidades de negócios.

Vários CDOs perceberam que o cargo é um tanto abstrato quando não há uma forte ênfase 
sobre as atividades que geram um valor claro para as organizações. Concentrando-se em 
projetos de análise e IA e em melhorias seletivas na infraestrutura de dados, os CDOs 
conseguem se destacar e garantem que as organizações vejam retornos substanciais sobre 
o investimento em estratégia de dados. A oportunidade para um impacto transformacional 
está aí, e os CDOs devem aproveitar o momento.
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Sobre Thomas H. Davenport

Thomas H. Davenport é professor e presidente da cátedra de Tecnologia da Informação 
e Gestão na Babson College, professor visitante na Saïd Business School da Universidade 
de Oxford, pesquisador da Iniciativa para a Economia Digital do MIT e consultor sênior da 
prática de IA da Deloitte. Ele foi precursor do conceito de “concorrência em análise” em seu 
artigo best-seller na Harvard Business Review em 2006 (e em seu livro homônimo de 2007). 
Em 2022, ele publicou três livros sobre IA, como Working with AI (Trabalhando com IA) (The 
MIT Press) e All in on AI (IA com tudo incluído) (Harvard Business Review Press). Davenport 
publicou mais de 20 livros e mais de 300 artigos pela Harvard Business Review, pela MIT 
Sloan Management Review e por meio de muitas outras publicações. Ele escreve colunas para 
a Forbes, a MIT Sloan Management Review e o Wall Street Journal. Davenport foi indicado 
como um dos “25 Maiores Consultores” do mundo pela revista Consulting, um dos três 
principais analistas de negócios/tecnologia do mundo pela revista Optimize, uma das  
100 pessoas mais influentes no setor de TI pela Ziff Davis e um dos 50 maiores professores 
de escola de negócios do mundo pela revista Fortune. Ele também teve participação no 
LinkedIn Top Voice para os setores de educação e tecnologia.

24



Sobre a Amazon Web Services

Por mais de 15 anos, a Amazon Web Services (AWS) tem sido a oferta de 
nuvem mais completa e amplamente adotada do mundo. A AWS vem 
ampliando continuamente seus serviços para atender a praticamente qualquer 
workload, e no momento tem mais de 200 serviços completos de computação, 
armazenamento, bancos de dados, redes, análise, machine learning (ML) 
e inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), dispositivos móveis, 
segurança, ambientes híbridos, realidade virtual e aumentada (VR e AR), 
mídia, desenvolvimento de aplicações, implantação e gerenciamento em 87 
zonas de disponibilidade dentro de 27 regiões, com planos divulgados para 
mais 21 zonas de disponibilidade e mais 7 regiões da AWS na Austrália, no 
Canadá, na Índia, em Israel, na Nova Zelândia, na Espanha e na Suíça. Milhões 
de clientes, inclusive as startups que mais crescem, as maiores empresas e os 
mais importantes órgãos governamentais, confiam na AWS para operar sua 
infraestrutura, aumentar sua agilidade e reduzir seus custos.

Cada organização tem diferentes fontes de dados, diferentes necessidades de 
análise e diferentes requisitos de governança. E tudo isso é dinâmica e muda 
com o tempo. Para ajudar, você precisa implementar uma estratégia de dados 
moderna que possa lidar com o enorme crescimento dos dados e atender 
aos seus casos de uso no presente e no futuro. A AWS oferece o conjunto de 
serviços mais abrangente para a jornada de dados completa, que inclui todas as 
workloads, todos os tipos de dados e todos os resultados de negócios desejados. 
Com infraestrutura, ferramentas e serviços com propósito específico, além do 
suporte à implantação por meio de parceiros e serviços profissionais, a AWS  
é o melhor lugar para revelar o valor dos dados e transformá-los em insights. 
Para saber mais sobre como a AWS ajuda as organizações a criar uma estratégia 
de dados moderna, acesse aws.amazon.com/data.

Sobre o CDOIQ da MIT

Nos últimos 16 anos, o Simpósio de Diretores de Dados e Qualidade da 
Informação (CDOIQ) do MIT atraiu milhares de CDOs, líderes de dados e 
diretores executivos para compartilhar e trocar ideias e conteúdo de ponta. 
Esse é o principal espaço para acelerar a adoção da função de CDO em todos 
os setores ao redor do mundo. O objetivo do CDOIQ é facilitar encontros entre 
CDOs com autoridade de orçamento e recursos em todo empreendimento, 
aprimorar a cultura de dados para a era de big data e orientada por dados e 
gerar dados de alta qualidade para apoiar os cientistas de dados. Para avançar 
em direção à sua visão, o programa está aprimorando a cultura de dados em 
nível global e conduzindo pesquisas de alta qualidade com feedback contínuo 
de produtores, zeladores e consumidores de dados. O CDOIQ oferece um ciclo 
de feedback extremamente importante para melhorar ainda mais processos e 
designs avançados de liderança de dados e identificar oportunidades de pesquisa 
por meio da ajuda das partes interessadas. Além disso, o CDOIQ promove uma 
variedade de eventos educacionais e programas de treinamento para CDOs, 
líderes de dados e executivos seniores ao redor do mundo. O objetivo desses 
eventos é munir essas pessoas das ferramentas e dos conhecimentos adequados 
que são oferecidos por líderes de pensamento e profissionais na área de 
qualidade dos dados.
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