
InterSystems.com

Introdução 
A InterSystems, fornecedora líder de soluções de próxima geração para 
transformações digitais empresariais críticas, encomendou à Vitreous 
World uma pesquisa com 554 líderes de negócios em empresas de serviços 
financeiros, incluindo bancos comerciais, de investimento e de varejo, em 12 
países globalmente, nos EUA, Canadá, Brasil, Reino Unido e Irlanda, 
Alemanha, Suíça, Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, Malásia e 
Cingapura. A pesquisa procurou desvendar os maiores desafios tecnológicos 
e de dados enfrentados pelas empresas de serviços financeiros, bem como 
suas principais iniciativas e prioridades de dados para os próximos 12 
meses.

Os resultados desta pesquisa formam a base deste relatório, que também 
explora como as empresas podem superar as questões identificadas e 
garantir que suas arquiteturas de dados forneçam as capacidades 
necessárias para impulsionar a inovação e proteger suas organizações de 
problemas futuros. Algumas das principais conclusões incluem:

• 86% das instituições de serviços financeiros globais não têm confiança no 
uso de seus dados para impulsionar a tomada de decisões. Seus maiores 
desafios de dados são o acesso atrasado aos dados (37%), não conseguir 
obter os dados de todas as fontes necessárias (33%), e não obtê-los no 
formato necessário (32%).

• 98% relatam que existem silos de dados e de aplicações dentro de sua 
organização.

• 95% dos dados que as empresas de serviços financeiros utilizam para a 
tomada de decisões têm mais de uma hora, 63% dos dados têm mais de 24 
horas, e 38% têm quatro dias ou mais.

• 51% citam a obtenção de acesso a dados em tempo real de toda a empresa 
para melhorar a tomada de decisões como sua prioridade tecnológica 
mais alta para os próximos 12 meses.

Os principais desafios de dados e 
tecnologia em serviços financeiros   
Uma Pesquisa Global com 554 Líderes da Linha 
de Negócios
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• 36% acham difícil obter uma imagem de 360 graus dos clientes para entregar 
dados de serviços personalizados e 31% admitem que é difícil obter uma visão 
de risco a nível empresarial.

• 35% vêem a melhoria da eficiência operacional como uma iniciativa de
ponta para a qual requerem acesso em tempo real aos dados distribuídos, 
seguida pela tomada de decisões estratégicas (31%) e a digitalização/
automação (28%).

• 77% considerariam implementar um Data Fabric para simplificar o acesso 
aos dados distribuídos.

Os desafios enfrentados pelas empresas de serviços 
financeiros
As empresas de serviços financeiros estão enfrentando uma variedade de 
desafios de dados críticos, com a pesquisa destacando que estes variam desde 
dificuldades em acessar os dados e obtê-los no formato correto até na utilização 
dos mesmos para conduzir a tomada de decisões. Tornar-se uma organização 
liderada por dados é claramente muito mais complicado do que os líderes 
empresariais esperam, e fornecer os dados corretos para suportar as 
necessidades críticas das empresas é algo que vem se tornando cada vez mais 
desafiador. Com os dados desempenhando um papel tão vital em qualquer 
organização de serviços financeiros, estes problemas estão tendo um impacto 
claro e significativo, como demonstram as conclusões. 

Quais são suas maiores frustrações ou preocupações, se houver, quando se 
trata de usar dados para conduzir a tomada de decisões dentro de sua 
organização?

Estes desafios decorrem em grande parte de infraestruturas de dados 
excessivamente complexas implementadas com um conjunto desarticulado
de tecnologias e aplicações, levando a silos que dificultam a obtenção de 
informações e insights de forma oportuna e de maneira fácil de interpretar
e compartilhar.
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Demora muito tempo para acessar os dados, e aí eles já estão desatualizados 37%

33%

32%

32%

27%

26%

12%

14%

Não consigo obter dados de todas as fontes necessárias

Não consigo obter as informações no formato que preciso 

Não consigo utilizar todos os dados nos relatórios / tenho que fazer 
suposições e resumir os dados - que acaba perdendo sua granularidade 

Não posso explorar/analisar/interrogar as 
informações eu mesmo e preciso do suporte de TI 

Não consigo encontrar as informações que necessito

Não confio nos dados 

Não tenho nenhuma frustração ou preocupação 
quando se trata de usar dados para conduzir a 
tomada de decisões dentro da minha organização 
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Isto ainda pode ser evidenciado pelas seguintes 
constatações:

Quantos silos de dados e aplicações diferentes sua 
organização possui?

Em média, as organizações estão armazenando 45% de seus dados na 
nuvem, 44% on-premise, e 42% em um híbrido tanto on-premise quanto na 
nuvem. Para as empresas de serviços financeiros, isto significa que a maior 
proporção de seus dados está sendo hospedada na nuvem.
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Nenhum 1-24 25-100 101-500 501+

2%

37% 38%

15%

7%

Qual porcentagem de seus dados está atualmente armazenada
na nuvem, on-premise, em um híbrido de nuvem e on-premise,
ou em outro lugar?

Nuvem

45%
44%

42%

26%

On-premise Híbrido
(tanto nuvem

quanto on-
premise) 

Outros
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Em média, qual a idade dos dados utilizados pelos 
líderes empresariais de sua organização para 
tomar decisões?

13%

19%

25%

17%

7%

4%

5%
5%5%Menos de 1 hora 

Até 5 horas 

Até 24 horas 

1 - 3 dias 

de 4 dias a 1 semana 

Várias semanas 

Até 1 mês 

Mais de 1 mês 

Eu não sei

95% dos dados que as empresas de serviços financeiros utilizam para tomar 
decisões têm mais de uma hora, 63% dos dados têm mais de 24 horas, e 38% 
tem quatro dias ou mais.

Que impacto estes desafios têm em seu negócio?

36%

35%

34%

31%

30%

28%

28%

26%

18%

1%

É difícil obter uma imagem de 360 graus de nossos clientes 
para oferecer serviços personalizados.

É difícil usar dados para a tomada de decisões

Não podemos basear as decisões em informações em tempo real, logo 
frequentemente usamos suposições que nem sempre são corretas

É difícil conseguir uma visão de risco a nível corporativo

Desvantagens competitivas ao servir nossos clientes

Não podemos facilmente cumprir com a mudança dos 
regulamentos de dados

Não temos visibilidade completa de toda a organização 

Não podemos desenvolver facilmente novas aplicações

Somos incapazes de escalar

Outros

4



0 5 10 15 20 25 30 35

Os desafios no acesso aos dados e a falta de disponibilidade de dados em tempo 
real são questões que requerem atenção urgente, uma vez que as empresas de 
serviços financeiros deixam claro que isso é necessário para uma ampla gama de 
iniciativas. Consequentemente, ser incapaz de acessar dados distribuídos em 
tempo hábil tem repercussões significativas, impactando a eficácia e os 
resultados de tais iniciativas.

Quais são as três principais iniciativas prioritárias de sua organização que 
requerem acesso aos dados empresariais distribuídos em tempo hábil?
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35%

31%

28%

26%

26%

21%

20%

19%

15%

13%

11%

17%

23%

Melhoria da eficiência operacional

Tomada de decisões estratégicas

Digitalização/automação

Detecção de fraudes

Melhoria da gestão de risco e liquidez da empresa 

Inovação para desenvolver novas aplicações

Relatórios de gestão empresarial

Iniciativas de gestão 
de riqueza

Planejamento
de cenários 

Geração de novas
fontes de Alfa 

Acompanhamento das mudanças 
na regulamentação

Criação de experiências hiper-
personalizadas para os clientes

Atendendo à conformidade regulatória
mais rapidamente para realizar mais
incentivos de valor agregado

APENAS 5% DOS DADOS 

UTILIZADOS PELAS 

EMPRESAS DE SERVIÇOS 

FINANCEIROS PARA TOMAR 

DECISÕES DE NEGÓCIO TÊM 

MENOS DE UMA HORA; 

SOMENTE 37% DOS DADOS 

TÊM MENOS DE UM DIA.
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Experiência do cliente
Apesar dos desafios que as empresas estão enfrentando para acessar dados, 
50% relatam que podem usar dados para oferecer aos clientes produtos e 
serviços hiper-personalizados o tempo todo, enquanto 42% são capazes de 
fazê-lo ocasionalmente, e 9% não são capazes de fazê-lo de forma alguma. 
Apenas 34% estão muito confiantes de que têm uma visão de 360 graus dos 
dados dos clientes.

Atualmente você é capaz de usar dados para oferecer aos clientes 
produtos e serviços hiper-personalizados?

Até que ponto você está confiante, ou não, de que sua organização 
tem uma visão de 360 graus dos dados dos clientes?

Qual é a maior barreira à retenção de clientes para sua 
organização?

Sim, o tempo todo Sim, em ocasiões específicas          Não

Muito confiante  

Oferta digital limitada

Falta de experiências personalizadas ao cliente

Não identificar um problema a tempo para uma ação corretiva

Falta de visibilidade em tempo real de cada conta

Falta de novos serviços e 
produtos em oferta

Outros

Confiante Não muito 
confiante 

Sem confiança 
nenhuma 

Não tenho 
certeza

9%50% 42%
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16%

3% 3%
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Risco e Regulamentação
Os dados também desempenham um papel vital nas iniciativas de risco e 
conformidade regulatória, com empresas demonstrando diferentes níveis de 
confiança no uso de seus dados para esses fins.

Quando solicitado pelos reguladores, quão confiante, ou não, você está de 
que pode fornecer os dados corretos e sua linhagem completa?

Até que ponto você está confiante de que sua organização pode acessar 
dados em tempo real para ver como as contrapartes ou diferentes 
departamentos dentro de sua organização em outras regiões estão 
desempenhando?

Quão confiante, ou não, você está de que sua organização tem uma 
compreensão em tempo real do risco empresarial?

InterSystems.com

Muito confiante   Confiante Não muito
confiante 

Sem confiança
nenhuma 

Não tenho 
certeza

40%

35%

37%

47%

44%

45%

10%

16%

13%

1%

1%

1%

2%

3%

3%
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Gostaríamos de colaborar com eles 

Planejamos criar um 
hub fintech in-house

Não pretendemos
mudar nossa maneira
atual de trabalhar

Ainda não
consideramos esta
via, mas talvez o
façamos no futuro 

45%

24%

17%

14%

Trabalhando com Fintechs
Embora muitas vezes se pense que os bancos tradicionais estão em 
concorrência direta com a fintechs e neobanks, a maioria das empresas de 
serviços financeiros revelaram que estariam interessadas em colaborar.

Qual sua opinião sobre o trabalho com fintechs e neobanks?

O quão confiante você está, se é que está, da capacidade de sua 
organização de se adaptar rapidamente às novas exigências 
regulatórias, as quais estão em constante mudança?
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Nós estamos à frente da curva

Acompanhamos o resto da indústria

Estamos atrasados em relação a nossos concorrentes

36%

57%

7%

51%

47%

44%

41%

35%

34%

23%

Obter acesso a dados em tempo real em toda
a empresa para melhorar a tomada de decisões

Implementar Master Data Management

Melhorar a conformidade regulatória

Substituir sistemas legados

Desenvolver novas aplicações 

Migrar para a nuvem

Eliminar silos 
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Olhando para o futuro
Ao olharem para os próximos 12 meses, as organizações de serviços 
financeiros têm ideias claras sobre o que priorizar.

Nos próximos 12 meses, quais você considera serem as três maiores 
prioridades tecnológicas para sua organização?

Percepções Competitivas
Quando se trata de sua posição percebida dentro do cenário competitivo, a 
maioria das empresas está confiante em sua oferta e capacidade, vendo-se 
ou à frente da curva ou acompanhando a concorrência.

Como você acha que sua organização se compara à concorrência?

9



56%
26%

18%

Não tenho certeza

Não

Sim

77%

5%

18%

Você consideraria implementar um Data Fabric para simplificar o 
acesso aos dados distribuídos?

A prioridade número um para as empresas de serviços financeiros para os 
próximos 12 meses é obter acesso aos dados em tempo real em toda a empresa 
para melhorar a tomada de decisões. Da mesma forma, 47% identificaram a 
implementação do Master Data Management como uma prioridade máxima. A 
adoção destas ações ajudará as empresas a superar os principais desafios de dados 
descobertos pela pesquisa.

Olhando para a tecnologia que pode lhes permitir alcançar estes objetivos, muitas 
empresas de serviços financeiros parecem estar reconhecendo o valor dos Data 
Fabrics. Embora os Data Fabrics ainda sejam uma arquitetura emergente, mais da 
metade (56%) dos líderes empresariais em negócios de serviços financeiros em 
todo o mundo estão cientes de sua existência, um número que sobe para 80% nos 
EUA e 82% em Hong Kong.

Quando o conceito de um Data Fabric foi explicado, mais de três quartos (77%) de 
toda a amostra disseram que considerariam implementar um a fim de simplificar o 
acesso aos dados distribuídos. Nos Estados Unidos, este número sobe para 93%.

Você está ciente da nova abordagem arquitetônica do "Data Fabric" para 
simplificar o acesso aos dados distribuídos?

A PRIORIDADE NÚMERO 

UM PARA AS EMPRESAS 

DE SERVIÇOS 

FINANCEIROS PARA OS 

PRÓXIMOS 12 MESES É 

OBTER ACESSO AOS 

DADOS EM TEMPO REAL 

EM TODA A EMPRESA 

PARA MELHORAR A 

TOMADA DE DECISÕES.
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1Gartner, Emerging Technologies: Data Fabric Is the Future of Data Management. 4 December 2020 
– ID G00733652

QUANDO O CONCEITO DE UM 

DATA FABRIC FOI EXPLICADO, 

MAIS DE TRÊS QUARTOS (77%) 

DE TODA A AMOSTRA DISSERAM 

QUE CONSIDERARIAM 

IMPLEMENTAR UM A FIM DE 

SIMPLIFICAR O ACESSO AOS 

DADOS DISTRIBUÍDOS. NOS 

ESTADOS UNIDOS, ESTE 

NÚMERO SOBE PARA 93%.

O que é um Data Fabric?

Descrito como "o futuro do gerenciamento de dados" pela Gartner', o Data 
Fabric é uma abordagem arquitetônica ao gerenciamento de dados que 
acelera e simplifica o acesso a dados díspares em toda a organização. Ele 
acessa, transforma e harmoniza dados de múltiplas fontes, sob demanda, 
para torná-los utilizáveis e acionáveis para uma ampla variedade de 
iniciativas. Um Data Fabric permite que aplicações e dados existentes no 
legado permaneçam no lugar, eliminando a necessidade de duplicar dados
e reduzindo a complexidade arquitetônica.

Ele elimina atrasos no acesso aos dados e permite que as organizações 
incorporem eventos e dados transacionais em tempo real nos processos, e 
nos relatórios e funções analíticas. Isto também ajuda a eliminar erros e 
oportunidades de negócios perdidas. Como consequência, as organizações 
ganham informações mais precisas, atuais e abrangentes, enquanto 
maximizam o valor de seus investimentos anteriores em tecnologia.
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Conclusão: Transformando dados em valor comercial
Os atuais desafios de dados experimentados pelas empresas de serviços 
financeiros estão impedindo significativamente sua capacidade de atingir
seus principais objetivos comerciais e abordar questões críticas, tais como
obter insights em tempo real sobre seu negócio, reduzir riscos, melhorar a 
eficiência operacional, reagir a eventos inesperados e fornecer experiências 
excepcionais aos clientes. A pesquisa mostra que a abordagem destas questões 
está no topo da agenda da maioria das empresas de serviços financeiros
para os próximos 12 meses.

Unir os silos que existem atualmente dentro das empresas de serviços 
financeiros é fundamental para garantir que os dados possam ser usados de 
forma consistente em toda a empresa para atingir esses objetivos. Ao tomar 
medidas e implementar tecnologias e abordagens modernas de gerenciamento 
de dados, as empresas garantirão que possam acessar uma visão consistente,e 
em tempo real, dos dados de fontes e silos distribuídos, dando aos líderes 
empresariais uma visão mais completa e abrangente da organização, maiores 
insights analíticos e maior agilidade.

Em meio a interrupções contínuas, mudanças repentinas no mercado e 
circunstâncias imprevistas, os líderes empresariais de serviços financeiros estão 
se esforçando para adotar uma abordagem mais estratégica para suas operações, 
possibilitada por ter uma visão holística de todo o negócio na ponta de seus 
dedos. Fazendo isso, as empresas terão a agilidade necessária para não apenas 
sobreviver, mas prosperar e ganhar uma verdadeira vantagem competitiva em 
um mundo volátil.

Para maiores informações, visite:  InterSystems.com/DataFabric  
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https://www.intersystems.com/use-cases/smart-data-fabrics



