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A moderna tecnologia de gerenciamento de 

dados permite que as organizações 

agreguem dados de vários silos em uma 

estrutura e contexto consistentes. Isto tem 

levado a numerosas inovações em várias 

indústrias. Na indústria financeira, os 

executivos de gerenciamento de dados têm 

usado a tecnologia para quebrar silos, 

melhorar a qualidade dos dados e fornecer 

insights mais significativos para as empresas.

Para otimizar ainda mais o conhecimento 

empresarial, as organizações financeiras 

devem ser capazes de compartilhar, 

interpretar e capitalizar facilmente os dados 

empresariais, independentemente do nível de 

habilidade técnica do usuário. 

Os últimos avanços em tecnologia tornam os 

dados empresariais disponíveis para muitos 

tipos de funções na organização - sejam elas 

técnicas ou não técnicas - permitindo mais 

insights, mais confiança e melhores decisões. 

Com base nos resultados de uma pesquisa com 

250 líderes financeiros, este relatório explora 

como as organizações financeiras estão 

alavancando as modernas tecnologias de 

gerenciamento de dados para fornecer a suas 

equipes um acesso mais amplo e fácil aos 

dados. Aqui, os leitores aprenderão quais 

desafios e soluções existem no caminho para a 

democratização dos dados na indústria 

financeira.

Conclusão: Transformando-se em 

uma operação orientada à dados
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Sobre os Pesquisados

A equipe de pesquisa da WBR Insights 

entrevistou 250 líderes financeiros nos 

Estados Unidos e no Canadá para gerar os 

resultados apresentados neste relatório. 

Os pesquisados representam vários tipos de 

organizações financeiras, incluindo agências 

de seguros (13%), empresas de gestão de 

ativos (12%), bancos comerciais (11%), fundos de 

investimento (11%), bancos de investimento 

(11%), e empresas de gestão de riqueza (11%).

 12% Gestão de ativos  
 11% Corretagem

 11% Banco Comercial  

 10% FinTech 

 11% Fundo de Investimento

 13% Seguro

 11% Bancos de investimento  
10% Banco de varejo 

 11% Gestão da Riqueza

 10% C-Suite 

 29% Vice Presidente 

 24% Head de Departamento  
 37% Diretor

$100 million – 
$500 million

$500 million 
– $1 billion

$1 billion - 
$10 billion

More than 
$10 billion

12% TI 

10% Arquitetura 

10% Segurança/ Segurança   

da Informação 

9% Analytics

9% Ciência dos dados 

9% Gerenciamento de banco 

de dados

9% Desenvolvimento/

gerenciamento de produtos  

8% DevOps 

8% Inovação 

8% Integração 

8% Desenvolvimento de 

Sistemas/Software

Para que tipo de empresa você trabalha?

Qual seu nível corporativo?

Qual é a receita anual da sua empresa? 

Qual é a sua  função principal?

Os respondentes representam empresas que 

variam em tamanho com base na receita anual. 

A maioria das empresas (51%) possuem 

receitas anuais de US$1 bilhão ou mais.

Os entrevistados são diretores (37%), vice-

presidentes (29%), chefes de departamento 

(24%) e executivos C-Suite (10%). 

Eles ocupam uma variedade de funções 

relacionadas a tecnologia e dados, tais como TI 

(12%), arquitetura (10%), segurança da 

informação (10%), analytics (9%) e ciência de 

dados (9%).

28%

21%

29%

22%
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Principais Insights

Entre os entrevistados:

62% afirmam prover acesso melhorado aos  

dados distribuídos em silos será uma de suas 

principais iniciativas relacionadas a dados 

nos próximos 12 meses. 

72% estão apenas um pouco confiantes 

(51%), ou não muito confiantes (20%), ou não 

estão nada confiantes (1%) de que suas 

organizações têm uma visão de 360 graus 

dos dados dos clientes.

Suas três maiores barreiras à inovação são 

os silos de dados (54%), a falta de adesão 

(49%) e as restrições orçamentárias (45%). 

55% dizem que a implementação de 

tecnologias que lhes permitirão criar uma 

organização orientada a dados está entre 

suas três maiores prioridades relacionadas a 

dados.  

85% dizem que seus funcionários de TI 

gastam de 25% a 50% de seu tempo 

ajudando outros funcionários a acessar os 

dados e insights que necessitam.

Quase metade (49%) afirma que seus 
especialistas em dados não costumam 
compartilhar conjuntos de dados para 
suportar múltiplos casos de uso de negócios. 

45% afirmam que fornecer acesso seguro 

aos dados aos funcionários em todos os 

níveis da organização é um desafio 

significativo. 

Mais de um terço (37%) não estão 

completamente satisfeitos com sua atual 

tecnologia de gerenciamento de dados - eles 

planejam implementar novas tecnologias de 

visualização de dados (34%), 

autoatendimento (32%) e integração (29%) 

nos próximos 12 meses. 

26% acreditam que se beneficiariam 
emulando a maneira que as FinTechs ou 
neobanks usam tecnologia e 20% acreditam 
que seria mutuamente benéfico colaborar 
com a FinTechs ou neobanks



IMPULSIONANDO SEU 
NEGÓCIO COM UM SMART 
DATA FABRIC
Hoje, mais do que nunca, as organizações 
de serviços financeiros estão se esforçando 
para ganhar uma vantagem competitiva, 
entregar mais valor aos clientes, reduzir 
riscos e responder mais rapidamente às 
necessidades do negócio. Para atingir 
estes objetivos, as empresas precisam de 
acesso fácil a uma visão única de dados 
precisos, consistentes e confiáveis - e tudo 
isso em tempo real.

Entretanto, com volumes e complexidades 
dos dados crescentes, muitas empresas têm 
dificuldades para atingir este objetivo. E à 
medida que os dados crescem, também 
cresce a prevalência dos silos de dados, o 
que faz com que a integração e o 
aproveitamento de fontes de dados internas 
e externas para poder tomar decisões de 
negócios precisas, seja desafiador.

Recentemente, os data fabrics surgiram 
como uma abordagem arquitetônica muito 
necessária para fornecer visibilidade precisa 
para toda a empresa , sem os problemas 
associados a data warehouses e data lakes. 
Os data fabrics podem transformar e 
harmonizar dados de múltiplas fontes sob 
demanda para torná-los utilizáveis e 
acionáveis.  

Os smart data fabrics levam a abordagem 
um passo adiante ao incorporar uma ampla 
gama de capacidades analíticas, incluindo 
exploração de dados, inteligência de 
negócio, processamento de linguagem 
natural e aprendizagem de máquinas, 
permitindo que as organizações obtenham 
novos insights e potenciem serviços e 
aplicações prescritivas inteligentes. 

As empresas líderes estão alavancando os 
smart data fabrics para impulsionar uma 
ampla variedade de iniciativas de missão 
crítica, desde o planejamento de cenários, 
até a modelagem de risco e liquidez 
empresarial, conformidade regulamentar e 
gerenciamento de riqueza.

No coração de um smart data fabric está 
uma plataforma de dados moderna, 
fornecendo: 

• Arquitetura simplificada
Uma plataforma de dados moderna
fornece muitas capacidades que são
necessárias para implementar um data
fabric, em um único produto construído
do zero. Isto reduz a complexidade,
acelera o desenvolvimento e simplifica a
manutenção e as operações, diminuindo
o custo total de propriedade em
comparação com a implementação de
um data fabric a partir de muitas
soluções pontuais diferentes.

• Analytics Embutido
Uma plataforma de dados moderna
fornece uma rica capacidade analítica
integrada, incluindo aprendizagem de
máquinas, inteligência de negócios,
exploração de dados e processamento
de linguagem natural que são
executados onde os dados residem,
eliminando a necessidade de mover os
dados para diferentes serviços e
ambientes para realizar análises.

• Insights e ações em tempo real
Uma plataforma de dados moderna
oferece um mecanismo de
gerenciamento de dados transacional-
analítico de altíssimo desempenho,
proporcionando o desempenho extremo
em escala necessária para suportar
casos de uso em tempo real e baixa
latência.

O InterSystems IRIS® é a plataforma de 
dados da próxima geração que 
simplifica arquiteturas e fornece um 
desempenho extremamente alto para 
organizações que estão implementando 
data fabrics corporativos para atender 
às suas mais desafiadoras exigências de 
negócio.

Para mais informações, visite 
intersystems.com/datafabric

https://www.intersystems.com/smart-data-fabrics/


7

Data Leaders quebrarão silos para 
impulsionar a inovação

A capacidade de acessar dados empresariais 

distribuídos de forma oportuna tem um impacto direto 

no desempenho da empresa. O acesso 

democratizado aos dados pode capacitar mais 

membros da equipe a alavancar dados em suas 

atividades diárias, e pode até mesmo ajudá-los a 

desbloquear novas capacidades e inovar.

O acesso aos dados permite que a empresa se 

concentre mais efetivamente nas principais 

prioridades, como o desenvolvimento de novas 

aplicações ou o uso de insights de dados para a 

tomada de decisões estratégicas.

De fato, as três principais iniciativas que os 

entrevistados planejam focar nos próximos 12 meses 

estão entre desenvolver aplicações novas e 

inovadoras (44%), tomar decisões estratégicas (37%), e 

criar experiências de clientes hiper personalizadas 

(28%). Todas estas iniciativas exigem uma operação 

de dados confiável e acessível em toda a organização.

As empresas que ainda não estão totalmente satisfeitas 

com suas tecnologias de dados precisarão implementar 

novas soluções nos próximos 12 meses para realizar 

estas iniciativas. Elas também podem precisar consultar 

especialistas de terceiros para implementar processos 

de governança de dados em toda a empresa, gerenciar 

mudanças e ajudar os funcionários a se acostumar às 

novas ferramentas de dados.

Inovar para desenvolver novas aplicações 

Tomada de decisões estratégicas 

Criar experiências de cliente hiper personalizadas 

Gerar de novas fontes de Alfa 

Melhorar a eficiência operacional

Cumprir a conformidade regulamentar mais rapidamente 

Detecção de fraude 

Melhorar a gestão de risco e liquidez da empresa 

Planejamento de cenários 

Relatórios de gestão empresarial 

Digitalização/automação 

Iniciativas de gestão de riqueza 

44%

62%

46%

44%

40%

38%

36%

35%

21%

21%

37%

28%

24%

18%

17%

24%

26%

22%

19%

Quais são as três principais iniciativas 

prioritárias de sua organização que requerem 

acesso a dados empresariais distribuídos de 

forma oportuna nos próximos 12 meses?

Proporcionar melhor acesso aos dados distribuídos em silos 

Melhorar a conformidade regulatória 

Expandir o uso de analytics em toda a organização 

Desenvolver novas aplicações

Substituir sistemas legados 

Aumentar as ofertas digitais 

Migrar ou desenvolver nuvens

Nos próximos 12 meses, quais serão suas três 

maiores prioridades nos projetos ou 

iniciativas de dados?
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Isso permitirá às organizações financeiras 

quebrar silos e melhorar o acesso aos dados 

para todos na organização, sejam corretores, 

assessores, representantes de atendimento ao 

cliente ou especialistas em dados. 

De fato, 62% dos entrevistados dizem que 

fornecer melhor acesso aos dados distribuídos 

em silos está entre suas principais prioridades 

de dados para os próximos 12 meses. Isto é 

significativamente mais do que as duas 

próximas prioridades: melhorar o a 

conformidade regulatória (46%) e expandir o 

uso de analytics (44%).

Este resultado fica claro nas respostas à 

próxima pergunta. Especificamente, 54% dos 

pesquisados dizem que os silos de dados são 

uma de suas maiores barreiras à inovação. Os 

silos de dados são uma barreira para mais 

pesquisados do que a falta de compreensão ou 

de adesão da organização mais ampla (49%) e 

restrições orçamentárias (45%).

No contexto da indústria financeira, a inovação 

pode assumir uma variedade de formas. Muitas 

vezes, ela vem sob a forma de novos produtos 

ou capacidades para clientes. Também pode 

tomar a forma de insights de dados em tempo 

real internamente.
Quais são as três maiores barreiras à 

inovação que você experimenta em sua 

função?

54%

49%

45%

42%

39%

36%

35%

Silos de dados 

Falta de compreensão ou adesão de uma organização mais ampla

Orçamento insuficiente

Recursos de TI insuficientes

Dados imprecisos

A tecnologia existente é inflexível 

Restrições regulamentares
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Equipes de dados têm dificuldades para 
compartilhar dados em toda a empresa

Implementar tecnologias de gerenciamento de dados que 
possibilitem uma organização orientada por dados 

Criar uma representação única e consistente dos 
dados através da quebra de silos 

Fornecer acesso seguro aos dados dos funcionários em 
todos os níveis da organização 

Estabelecer padrões de qualidade e congruência de 
dados para toda a empresa

Capacitar os funcionários que não possuem habilidades 
técnicas para utilizar os dados da empresa

Alinhar nossa cultura à democratização dos dados 

Ganhar capacidade analítica e de insights

Quais são as três principais prioridades 

relacionadas aos dados para sua organização?

55%

49%

44%

42%

38%

36%

35%

O compartilhamento de dados em toda a organização 

pode ser um processo complicado. Torna-se 

especialmente desafiador quando as unidades dentro da 

empresa estão usando diferentes ferramentas e 

tecnologias, ou quando os dados não podem ser 

reestruturados para casos de uso específicos.

Criar uma representação única e consistente dos dados 

da organização é necessário para garantir que eles 

sejam acessíveis e utilizáveis em toda a empresa. Para se 

tornar uma empresa mais orientada aos dados, as 

equipes de dados devem primeiro quebrar as barreiras, 

implementando tecnologias robustas de gerenciamento 

de dados.

Novas tecnologias com interfaces de usuário 

atualizadas são imensamente promissoras no 

fornecimento dessas capacidades. Uma tecnologia 

moderna de gerenciamento de dados também 

poderia ajudar a estabelecer padrões de governança 

de dados em toda a empresa e permitir o fluxo de 

dados de determinados segmentos da empresa para 

os usuários. Isto ajudaria as empresas a inovar e a se 

tornarem mais orientadas a dados.

Quando a organização financeira não é orientada 

por dados, as percepções alimentadas por dados 

são muitas vezes limitadas a tomadores de decisão 

de alto nível ou funcionários que têm a habilidade de 

gerenciar e compreender a tecnologia de dados. Isto 

frequentemente deixa outros membros da equipe 

querendo mais insights. 

Isto também coloca aqueles que têm bastante 

conhecimento em dados em uma posição 

estressante. Eles se tornam os árbitros da 

informação para a organização, portanto, qualquer 

solicitação de insights alimentados por dados deve 

passar por eles. Isto consome uma quantidade 

considerável de tempo e esforço, ambos os quais 

poderiam ser delegados a outras prioridades 

estratégicas, tais como a transformação digital.

Com 55% , a maioria dos entrevistados, diz que a 

implementação de tecnologias de gerenciamento de 

dados que permitem uma organização orientada por 

dados é uma de suas principais prioridades 

relacionadas a dados. As organizações financeiras 

precisam fornecer apoio à decisão dos usuários 

empresariais em todos os níveis. De fato, 44% dos 

respondentes dizem que esta é uma das principais 

prioridades

Menos de 
25%

Cerca de 
25%

Entre 
25% e 
50%

Entre 
50% e 
75%

Cerca de 
50%

Na sua melhor estimativa, quanto do tempo de 
sua equipe de TI é gasto ajudando o pessoal 
da empresa a acessar os dados e insights que 
eles requerem?

14%

29%

39%

17%

1%
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Sim, eles 
compartilham 

dados em toda a 
empresa para a 

maioria ou todos os 
casos de uso 
relevantes. 

Eles fazem isso
às vezes, mas
não em todos

os casos.  

Não, os conjuntos 
de dados 

normalmente não 
são compartilhados 
entre vários casos 

de uso.

Os especialistas em dados de sua 
organização compartilham conjuntos de 
dados para suportar múltiplos casos de uso 
de negócio?

38%

13%

49%

Os pesquisados cujo pessoal de TI passa grande 

parte do tempo ajudando os colegas a acessar 

dados ocupam várias funções, mas muitas delas 

estão relacionadas a dados empresariais. Por 

exemplo, 16% ocupam uma função de 

gerenciamento de banco de dados e 13% 

ocupam um papel na integração. Outros 13% 

ocupam uma função relacionada à segurança da 

informação e 11% ocupam um papel na TI.

Analíticos

Arquitetura 

Ciência dos dados 

Gerenciamento de banco de dados 

DevOps 

Inovação

Integração

TI 

Desenvolvimento de Produtos/Gestão de Produtos 

Segurança / Segurança da Informação 

Desenvolvimento de Sistemas/Software

Funções dos Entrevistados cujas Equipes de 

TI gastam 25% a 50% de seu tempo ajudando 

a equipe de TI a acessar os dados

7%

11%

4%

4%

9%

7%

7%

9%

16%

13%

13%

De acordo com os entrevistados, ajudar outros 

funcionários da empresa a acessar dados já 

ocupa um tempo considerável. Por exemplo, 

85% dizem que seu pessoal de TI gasta de 25% 

a 50%  do tempo ajudando o pessoal da 

empresa a acessar os dados e insights de que 

necessitam. Apenas 14% dizem que sua equipe 

de TI gasta menos de 25% de seu tempo 

dedicado a esta tarefa.

Como resultado desta falta de acesso, grande parte 

do negócio é essencialmente cortado de insights 

orientados por dados. De acordo com este estudo, 

quase metade dos entrevistados (49%) dizem que 

seus especialistas em dados não costumam 

compartilhar conjuntos de dados entre vários casos 

de uso na empresa. Outros 13% dizem que só 

fazem isso "às vezes, mas não em todos os casos". 

A maioria das organizações concordaria que 

embora os especialistas em dados devam 

desempenhar um papel no compartilhamento de 

dados com o resto da organização, isso não 

deveria assumir a maior parte de suas 

responsabilidades diárias. A empresa também 

deveria ser capaz de alavancar dados para vários 

casos de uso.  Um sistema mais eficiente 

capacitaria os indivíduos a acessar os 

conhecimentos de que necessitam com ou sem a 

ajuda de especialistas em dados, não importando 

onde eles estejam no negócio.

A construção de tal sistema tem sido um desafio 

para as organizações financeiras por uma 

variedade de razões. Por exemplo, quase metade 

dos entrevistados (45%) dizem que fornecer 

acesso seguro aos dados aos funcionários em 

todos os níveis da organização tem sido um 

desafio significativo. Essas organizações 

provavelmente não têm os controles de acesso de 

que precisam para fornecer acesso seguro, ou não 

podem virtualizar os dados.
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Uma parcela significativa dos entrevistados (41%) 

também diz que estabelecer padrões de 

qualidade e congruência de dados em toda a 

empresa é um desafio significativo. Estas 

empresas dos entrevistados podem não ter os 

processos de governança de dados em vigor 

para garantir que os dados sejam limpos e 

preparados para vários casos de uso. 

Muitos sistemas de dados novos oferecem uma 

solução para este desafio, especificamente. 

Através da automação e processos baseados em 

IA, alguns sistemas podem se engajar em testes 

de qualidade para garantir a integridade dos 

dados em toda a empresa. 

As empresas financeiras também podem confiar 

em uma única fonte confiável da verdade da 

qual os dados podem ser aproveitados em toda 

a empresa. Com 68%, a maioria dos 

entrevistados, diz que a criação de uma 

representação única e consistente dos dados 

através da quebra de silos é um desafio 

"significativo" ou "moderado". 

A quebra de silos de dados requer políticas de 

governança de dados, mas também requer uma 

infraestrutura tecnológica atualizada e centralizada 

e ferramentas universais que estejam disponíveis 

para todos na empresa.

Proporcionar acesso seguro aos dados dos funcionários 
em todos os níveis da organização 

Estabelecer padrões de qualidade e congruência de 
dados para toda a empresa 

Implementar tecnologias de gerenciamento de dados que 
habilitam uma organização orientada por dados

Ganhar capacidade analítica e de insights 

Criar uma representação única e consistente dos 
dados através da quebra de silos 

Capacitar os funcionários que não possuem habilidades 
técnicas para utilizar os dados da empresa 

Alinhar nossa cultura na direção da democratização dos dados

 Este tem sido um desafio significativo.   

Este tem sido um desafio moderado. 

Nós fazemos isto, mas não é um desafio.  

Isto não se aplica à nossa organização.

Quais têm sido os desafios mais 

significativos para suas tentativas de se 

tornar uma empresa orientada por dados?

45%
26%

19%
10%

41%
22%

25%
12%

38%
30%

19%
13%

33%
33%

26%
8%

24%
44%

28%
4%

32%
19%

33%
16%

30%
27%

23%
20%
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As empresas se concentram na 
implementação da democratização de dados 

através de novas tecnologias
A democratização dos dados promete tornar a 

informação digital acessível a todos na empresa. 

Muitas organizações democratizaram com 

sucesso seus dados adotando sistemas de fácil 

utilização que quase todos os funcionários podem 

operar, tenham ou não habilidades técnicas. Com 

estas ferramentas, os usuários podem gerar 

relatórios e visualizações rapidamente, 

agregando dados de diversas fontes, fornecendo 

assim informações valiosas quando e onde elas 

forem necessárias. 

No setor financeiro, a democratização de dados 

tem o potencial de capacitar agentes, corretores 

e outros funcionários de nível médio com as 

mesmas percepções estratégicas que antes eram 

acessíveis apenas para cargos C-Suite.

Mas algumas empresas enfrentaram desafios na 

implementação de um ambiente de 

compartilhamento de dados que é ao mesmo 

tempo seguro e eficaz.

De acordo com os resultados deste estudo, 

apenas 63% dos executivos de tecnologia na 

indústria financeira estão satisfeitos com suas 

atuais tecnologias de gerenciamento de dados. 

Estes respondentes ocupam uma variedade de 

funções. Por exemplo, 11% estão na área de 

análise, TI e desenvolvimento ou gerenciamento 

de produtos.

Um número significativo de entrevistados 

satisfeitos também ocupa posições de inovação 

(10%), gerenciamento de banco de dados (9%), 

integração (9%) e segurança da informação (9%). 

Provavelmente, estes entrevistados tiveram os 

recursos e influência para implementar 

tecnologias de gerenciamento de dados que são 

bem adequada às suas exigências comerciais 

específicas. Estes também representam funções 

que requerem grande conhecimento de dados, 

de modo que podem estar satisfeitos com 

sistemas que não são facilmente acessíveis a 

quem ocupa outras funções.

 63% Sim

 37% Não

Você está completamente satisfeito com sua 

atual tecnologia de gerenciamento de dados?

Analíticos 

Arquitetura 

Ciência dos dados

Gerenciamento de banco de dados 

DevOps 

Inovação 

Integração

TI 

Desenvolvimento de Produtos/Gestão de Produtos 

Segurança / Segurança da Informação

Desenvolvimento de Sistemas/Software

Funções dos entrevistados satisfeitos com sua 
atual tecnologia de gerenciamento de dados

11%

11%

11%

6%

8%

8%

8%

10%

9%

9%

9%
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Entre os 37% dos entrevistados que não estão 

satisfeitos com suas atuais tecnologias de 

gerenciamento de dados, melhor visualização de 

dados (34%), autoatendimento para os usuários 

de negócio (32%) e integração (29%) estão entre 

suas principais prioridades tecnológicas para os 

próximos 12 meses. Isto sugere que sua maior 

preocupação é a capacidade dos usuários de 

negócio de acessar e alavancar as tecnologias de 

dados da organização. 

Com ferramentas intuitivas que oferecem 

visualizações robustas, qualquer usuário poderia 

ter acesso a insights extraídos de todas as fontes 

de dados da empresa. Da mesma forma, 

ferramentas de autoatendimento com interfaces 

intuitivas tornariam possível aos usuários acessar 

o sistema e encontrar as informações de que

necessitam. Naturalmente, as ferramentas devem

ser integradas perfeitamente com os outros

sistemas de dados da empresa para funcionar

corretamente. Esta pode ser uma proposta

desafiadora quando abordada isoladamente.

A inovação é muitas vezes impulsionada por 

ações tomadas dentro da organização. Mas nos 

últimos anos, as organizações têm se beneficiado 

de parcerias estratégicas com empresas

Visualização de dados 

Autoatendimento para usuários de negócio  

Integração

Relatório

Agilidade/velocidade de desenvolvimento

Desempenho em tempo real 

Analytics

Tecnologia de data fabric 

Segurança

Como você disse "não", quais tecnologias de 
gerenciamento de dados você planeja 
implementar nos próximos 12 meses?

34%

32%

29%

27%

25%

25%

25%

24%

22%

What are your views on working with 
FinTechs and neobanks? 

26%

20%

17%

12%

9%

17%

We would benefit from emulating their use of technology.

It would be mutually beneficial to collaborate with them.

We should develop an in-house FinTech hub.

There is no need to change our current way of working.

They would benefit from working with us more than we would 
benefit from working with them.

This does not apply/This isn’t something I’ve considered.

especializadas nas capacidades de que 

necessitam. As empresas de tecnologia há muito 

vêm servindo ao setor financeiro, mas o 

surgimento de empresas de tecnologia financeira 

tornou-se um ponto polêmico para bancos e 

corretoras tradicionais. 

Ainda assim, a maioria das empresas adotaram a 

tecnologia como parte de sua indústria, e estão 

perseguindo-a para transformar seus negócios. 

Outras estão fazendo parcerias com empresas de 

tecnologia financeira e "neobancos" para garantir 

seu lugar no futuro. 

Uma parcela significativa dos respondentes olha 

favoravelmente para a perspectiva de trabalhar ao 

lado de FinTechs e neobanks ou, pelo menos, 

seguir seu exemplo. Especificamente, 26% 

acreditam que eles se beneficiariam ao imitar seu 

uso da tecnologia e 20% acreditam que as 

parcerias com eles seriam mutuamente benéficas. 

Outros respondentes acreditam que deveriam 

desenvolver as capacidades da FinTech 

internamente (17%). 

A concorrência do mercado provavelmente 

determinará como essas relações mudarão e 

evoluirão. Empresas financeiras que possam 

acompanhar o ritmo da tecnologia de dados 

internamente estarão posicionadas para competir 

contra empresas emergentes e não tradicionais. 

Outras provavelmente combinarão sua 

experiência com empresas de tecnologia para 

desenvolver as capacidades inovadoras de que 

necessitam.
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Conclusão: Transformando-se em 
uma operação orientada a dados

Sugestões chave

Consumidores, empresas e investidores 
dependem de organizações financeiras 
tradicionais para muitas de suas transações. 
Entretanto, há muitas evidências que sugerem 
que as empresas de tecnologia financeira estão 
impulsionando as mudanças mais significativas 
para o setor.

As inovações disruptivas das FinTechs 
frequentemente se concentram em áreas 
específicas do negócio, tais como seguros, 
pagamentos rápidos ou microinvestimentos, e em 
seguida, introduzem uma cunha entre as 
organizações financeiras tradicionais e seus 
clientes. No entanto, o principal diferencial entre 
ambos os tipos de organizações são os dados - 
organizações de serviços financeiros tradicionais 
que podem aproveitar seus vastos bancos de 
dados para obter insights, inovação e novos 
serviços normalmente têm uma vantagem em 
relação àqueles que não podem. 

As organizações financeiras devem implantar uma 
arquitetura de dados que empodere mais 
usuários da organização a ter acesso a insights. 
Isto exigirá que eles criem um data fabric 

abrangente que acesse e harmonize dados de 
múltiplas fontes, tais como data warehouses, 
aplicações, bancos de dados empresariais e até 
mesmo sistemas legados.

Estes dados devem então ser democratizados 
para que estejam seguros e disponíveis para 
todos os que precisam deles. Para muitas 
organizações, tecnologias modernas de 
gerenciamento de dados serão primordiais para 
alcançar isto. Outras podem exigir assistência de 
terceiros ou parcerias estratégicas com empresas 
de tecnologia. 

Existem múltiplos caminhos para seguir adiante. 
Entretanto, como evidenciado por este estudo, a 
maioria das empresas financeiras está tomando 
medidas para melhorar a forma como os dados 
são utilizados em toda a organização. Ao quebrar 
silos, estabelecer padrões rigorosos de qualidade 
de dados e democratizar dados para uso por 
cada unidade de negócios, as empresas 
financeiras podem ganhar uma posição no futuro 
do setor.

Conduzir  uma auditoria de sua tecnologia de 
gerenciamento de dados existente para 
determinar se ela é suficiente para a 
democratização dos dados. Mais de um terço dos 
entrevistados não está satisfeito com sua 
tecnologia de gerenciamento de dados.

Concentre seus esforços de transformação em 
fornecer acesso seguro aos dados para os 
funcionários em todos os níveis da organização e 
estabelecer padrões de qualidade e congruência 
de dados em toda a empresa. Priorize sistemas 
que façam a ponte entre os silos de dados e 
proporcionam  melhor acesso aos dados. Estes 
desafios estão representando um desafio 
significativo para muitos dos entrevistados.

Implementar tecnologias de visualização de 
dados e autoatendimento dos usuários de 
negócio para empoderar seu pessoal a 
extrair insights dos dados da empresa. Um 
número significativo de entrevistados 
implementará estas duas tecnologias nos 
próximos 12 meses.

Considere uma parceria com uma empresa de 
tecnologia para identificar e implementar as 
necessidades de dados de sua empresa. Quase 
metade dos pesquisados (46%) acredita que se 
beneficiaria da emulação ou parceria com uma 
empresa de tecnologia financeira.
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Sobre a Patrocinadora

Sobre os Autores

Fundada em 1978, a InterSystems é a principal 

fornecedora de tecnologia para iniciativas de 

dados críticos nos setores de finanças, saúde, 

manufatura e cadeia de fornecimento, incluindo 

aplicações de produção na maioria dos 

principais bancos globais. Suas plataformas de 

dados "cloud-first" resolvem problemas de 

interoperabilidade, velocidade e escalabilidade 

para grandes empresas em todo o mundo.

A WBR Insights é a divisão de pesquisa 

personalizada da WBR (Worldwide Business 

Research), a líder mundial em conferências 

focadas em B2B. Desde relatórios baseados em 

pesquisas até relatórios de benchmarking, 

infográficos e webinars, nossa missão é ajudar as 

instituições globais através de uma variedade de 

indústrias a informar e educar suas principais 

partes interessadas enquanto alcançam seus 

objetivos estratégicos. 

Para mais informações, por favor, visite 

www.wbrinsights.com.

A Financial Information Management (FIMA) foi 

lançada em 2005 e é o principal evento de 

gerenciamento de dados para serviços 

financeiros nos Estados Unidos. Nascido como 

um evento de gerenciamento de dados de 

referência, o FIMA cresceu rapidamente para 

cobrir muito mais, já que diferentes tipos de 

dados estão criando novos riscos para gerenciar 

e oportunidades para capitalizar. Cada um de 

nossos eventos recebe mais de 425 convidados 

de mais de 145 empresas e temos três dias de 

conteúdo e 12 horas de networking. Todos os 

anos, as sessões e discussões da FIMA são 

conduzidas pelos melhores profissionais de 

gerenciamento de dados, todos cobrindo 

assuntos que são de fundamental importância 

para suas iniciativas de gerenciamento de dados. 

Nos dedicamos a ajudá-lo a ter um impacto cada 

vez maior em seus negócios, ano após ano. 

Para mais informações, visite 

fimaus.wbresearch.com.

A InterSystems está comprometida com a 

excelência através de seu premiado suporte 24 

horas por dia, 7 dias por semana, para clientes e 

parceiros em mais de 80 países. De 

propriedade privada e com sede em Cambridge, 

Massachusetts, a InterSystems tem 25 

escritórios em todo o mundo. Para mais 

informações, visite InterSystems.com/Financial.

http://InterSystems.com/Financial



