
The Path to Data Leadership 1

© 2021 TechTarget, Inc. All Rights Reserved. Back to Contents

O caminho para a liderança dos dados:

Incorporando a Análise Incorporada 
e uma Plataforma Abrangente de 
Análise de Dados

MAIO de 2019

Mike Leone, Analista Sênior

DESTAQUES DA PESQUISA

© 2021 TechTarget, Inc. All Rights Reserved.

Enterprise Strategy Group  |  Getting to the bigger truth.™



© 2021 TechTarget, Inc. All Rights Reserved.

DESTAQUES DA PESQUISA / ÍNDICE DE CONTEÚDOS

Clique para ir à página

Objetivos e metas 
de pesquisa

3 4
As análises incorporadas estão 

proporcionando um valor inegável 
e um benefício comercial.

Os Data Leaders estão vendo acontecer 
um bigger bang com seus investimentos 

em análises.

12

As organizações continuam a apostar em 
plataformas de dados com características 

analíticas avançadas e funcionalidade, a fim 
de abordar tanto os objetivos como os 

desafios contínuos.

6

A maior frequência com que os usuários finais 
acessam as plataformas analíticas de dados 
correlaciona-se diretamente com um maior 

sucesso comercial.

10



3

© 2021 TechTarget, Inc. All Rights Reserved.

Determinar a maturidade organizacional 
com base no uso de análises/BI e 
correlacionar com os benefícios 
comerciais.

Examinar o impacto daqueles que 
alavancam a Análise Incorporada, 
incluindo benefícios e desafios.

Obter uma visão do que é mais importante 
para as organizações ao avaliar as análises 
e a inteligência empresarial.

Determinar quem está envolvido na 
compra, alavancagem e suporte da análise 
e inteligência de negócios.

O caminho para a liderança dos dados

Objetivos da pesquisa
As equipes de dados e desenvolvedores continuam a servir de base para as empresas, superando as deficiências associadas a uma visão mais 
rápida e confiável dos conjuntos de dados em crescimento. Com a melhoria da análise de dados para inteligência em tempo real e a percepção do 
cliente classificando-se consistentemente como um dos profissionais de negócios que impulsionam gastos significativos em tecnologia, como as 
organizações estão permitindo que mais usuários finais realmente aproveitem os dados? Os gaps em habilidades, colaboração e acessibilidade 
criaram várias barreiras para democratizar as análises nas organizações, e está sendo exercida pressão sobre as equipes de dados e software para 
tornar os dados e as análises mais fáceis de se alavancar e de se consumir. Mas com a natureza dinâmica que é constituinte desse negócio hoje em 
dia, e com a constante mudança de prioridades, a pontualidade da entrega e a acessibilidade de análises simplificadas estão sendo criticadas. A 
análise incorporada está se tornando cada vez mais a resposta para isso.

A fim de obter mais informações sobre estas tendências, a ESG pesquisou 392 profissionais de TI e negócios em organizações na América do Norte 
(EUA e Canadá) pessoalmente responsáveis pela avaliação, compra, gerenciamento e construção de soluções abrangentes de análise de dados e 
inteligência empresarial. Esta pesquisa visava estabelecer como as organizações estão priorizando a democratização das análises de dados através 
de uma melhor compreensão de como o relacionamento entre as equipes de dados e os desenvolvedores impacta a obtenção do sucesso 
orientado pelos dados.

Nota: Os totais em números e tabelas ao longo deste ebook podem não somar 100% devido ao arredondamento.

ESTE ESTUDO SE PROPÔS A: 
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As análises incorporadas 
(embedded analysis) estão 
proporcionando um valor inegável 
e um benefício comercial.
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O valor da análise incorporadas 
(embedded analysis)

As organizações que procuram formas de capacitar as 
equipes de dados, os desenvolvedores e os negócios 
através do consumo simplificado de dados e análises 
estão se voltando cada vez mais para as análises 
incorporadas. As análises incorporadas servem como 
uma forma simplificada para os usuários finais 
consumirem, analisarem e visualizarem dados dentro de 
uma aplicação personalizada que incorpora recursos e 
funcionalidades de BI.

Aqueles que utilizam análises incorporadas veem 
benefícios generalizados em todo o negócio, tanto do 
ponto de vista tecnológico quanto pessoal. 
Especificamente, a melhoria do desempenho (56%), a 
capacidade de resposta do negócio a insights (48%) e a 
escalabilidade (46%) permitem que o negócio forneça 
uma experiência mais consistente e confiável durante 
todo o ciclo de vida dos dados. E para as pessoas mais 
importantes envolvidas no desenvolvimento e uso de 
análises incorporadas, os ganhos de produtividade são 
vistos em toda a linha, com usuários finais (51%), equipes 
de dados (49%) e desenvolvedores (41%) melhorando sua 
capacidade de fazer seu trabalho de forma eficaz.

Benefícios de consumir, analisar e visualizar dados dentro de uma aplicação específica/cliente.

27%

28%

37%

37%

38%

41%

44%

46%

48%

49%

51%

56%

Redução dos custos de licenciamento 

Redução da complexidade de integração entre aplicações 
e lógica empresarial/fluxos de trabalho 

Aumentou o número de pessoas que têm acesso a análises em 

Aumentou o número de painéis de controle/relatórios em 

Melhor acesso a percepções mais personalizadas 

Melhoria da produtividade do desenvolvedor 

Melhoria dos painéis de controle/relatórios existentes 

Escalabilidade melhorada 

Melhor resposta dos negócios a insights 

Melhoria da produtividade da equipe de dados 

Melhoria da produtividade do usuário final 

Melhor desempenho 
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As organizações continuam a 
apostar em plataformas de dados 
com recursos analíticos avançados 
e funcionalidades, a fim de 
satisfazer tanto os objetivos como 
os desafios contínuos.
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As organizações ainda lutam 
com a qualidade e segurança 
dos dados ligados às 
plataformas de dados

À medida que as organizações continuam sua 
busca para atingir o próximo nível de 
transformação de dados, a importância de 
plataformas de dados abrangentes continua a 
crescer. Embora a maioria das organizações 
concorde com a importância da análise avançada e 
estejam aumentando os gastos com ela para o 
próximo ano, vários desafios permanecem. Muitos 
desses desafios estão enraizados na diversidade, 
escala e natureza distribuída dos dados.

Embora expor mais pessoas a mais dados pareça 
simples, a qualidade e a segurança dos dados 
introduzem rapidamente o risco e forçam as 
organizações a trabalhar em formas de melhor 
garantir a confiança não só nos dados em si, mas 
também na forma como eles são integrados, 
acessados, analisados e utilizados.

Desafios experimentados com as plataformas de dados.

            Muitos destes desafios estão enraizados na 

diversidade, na escala e na natureza distribuída dos dados“

4%

10%

15%

17%

19%

20%

20%

22%

26%

27%

30%

32%

32%

36%

36%

38%

47%

48%Qualidade dos dados 

Segurança

Complexidade/usabilidade 

Desempenho

Custo

Governança de dados 

Confiabilidade

Escalabilidade para suportar mais usuários finais 

Manuseio da velocidade dos dados 

Acessibilidade

Integrações limitadas com fontes de dados subjacentes 

Falta de suporte API 

Falta de interesse do usuário final

Operações/gerenciamento/administração 

Demasiados dados 

Características-importantes em falta

Sem dados suficientes 

Nenhuma das anteriores 
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O caminho para a liderança dos dados

Mais recursos, mais pessoas, mais dados, mais ferramentas

As organizações estão evoluindo rapidamente na forma como fornecem dados através da cadeia de valor. Elas estão investindo em novas características e funcionalidades. Estão 
envolvendo mais pessoas em toda a empresa para ajudar a adotar uma mentalidade de dados em primeiro lugar. Elas estão integrando mais dados e ferramentas de forma a ajudar a 
promover o acesso do usuário final e o uso de dados em seus termos. E essas mudanças estão frequentemente enraizadas na simplicidade e no autoatendimento para capacitar tanto 
especialistas quanto generalistas a aliviar os encargos e melhorar a produtividade.
Mudanças que as organizações pretendem fazer durante o próximo ano em relação às plataformas de análise de dados.

1%

31%

34%

38%

39%

43%

46%

46%

48%

48%

50%

Nenhuma das anteriores 

Alavancagem de APIs 

Padronização em plataformas de nuvem pública 

Migração de alguns aspectos para plataformas de nuvem pública 

Mais usuários finais/unidades de negócios começarão a alavancar a plataforma em 

Proporcionar uma abordagem mais unificada à inteligência empresarial 

Garantia de maior agilidade 

Integração de mais ferramentas 

Integração de mais conjuntos de dados 

Envolver mais pessoas em nossa organização, como desenvolvedores e equipes de ciência de 
dados, para ajudar a ampliar a adoção, facilitando o acesso à análise 

Novos recursos/funcionalidade serão acrescentados 

Back to Contents
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Quais são as próximas 
habilidades a serem 
consideradas no Analytics 
Adoption List?

Embora muitas organizações já tenham adotado 
capacidades tradicionais associadas a 
plataformas analíticas e de BI como integração de 
dados, visualização de dados, preparação/
transformação de dados e governança de dados, 
tanto a adoção de recursos tradicionais como 
avançados continua a explodir. Espera-se que a 
análise ampliada, uma abordagem à análise de 
dados que alavanca a aprendizagem de 
máquinas e o processamento de linguagem 
natural para automatizar processos de análise 
normalmente feitos por um especialista ou 
cientista de dados, veja seu maior crescimento no 
próximo ano, mas áreas como habilitação de 
autoatendimento e painéis de controle/relatórios 
estáticos também verão um crescimento 
significativo à medida que os generalistas se 
expõem mais a plataformas de dados 
abrangentes pela primeira vez. A Análise 
Incorporada e as capacidades de low-code/no-
code completam as cinco principais áreas em que 
se espera o maior aumento no uso.

Onde organizações com novas capacidades planejam 
investir durante o próximo ano em relação à plataformas 
de análise de dados e inteligência comercial.

O maior crescimento esperado

19%

22%

28%

30%

33%

33%

35%

36%

37%

37%

38%

39%

41%

42%

44%

47%

Natural language querying (N=304)

Low-code/no-code (N=301)

Static dashboards/reporting (N=282)

Data catalog (N=237)

Data preparation/transformation (N=200)

Real-time streaming (N=246)

Self-service enablement (N=277)

API availability (N=239)

Interactive dashboards/reporting (N=241)

Mobile application delivery and support (N=252)

Automation (N=228)

Embedded analytics (N=251)

Data governance (N=203)

Data integration (N=147)

Data visualization (N=171)

Augmented analytics (N=256)

19%

22%

28%

30%

33%

33%

35%

36%

37%

37%

38%

39%

41%

42%

44%

47%

Natural Language QueryingN=304)

Low-code / No-code N=301)

Painéis de controle/relatórios estáticos N=282)

Catálogo de dados N=237)

Preparação/transformação de dados N=200)

Transmissão em tempo real N=246)

Habilitação de autoatendimento N=277)

Disponibilidade de API N=239)

Painéis de controle/relatórios interativos N=241)

Entrega e suporte de aplicativos móveis N=252)

AutomaçãoN=228)

Análises incorporadas (Embedded Analytics) N=251)

Governança de dados N=203)

Integração de dados N=147)

Visualização de dados N=171)

Análises aumentadas (Augmented Analytics) N=256) 88%

85%

73%

71%

70%
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A maior frequência com que 
os usuários finais acessam 
as plataformas analíticas de 
dados correlaciona-se 
diretamente com um maior 
sucesso comercial.
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O caminho para a liderança dos dados

A acessibilidade das plataformas de análise de dados por si só NÃO é o problema 

As oportunidades para aumentar o acesso aos dados são evidentes simplesmente pelo fato de que apenas 7% das organizações dizem que mais da metade de seus funcionários têm 
acesso a uma plataforma de análise de dados/BI. E enquanto as organizações provavelmente procurarão atalhos simplesmente dando a mais usuários finais um nome de usuário e 
senha, sem o treinamento, suporte e motivação corretos para usar a plataforma, um resultado menos desejável será inevitável. O acesso a uma plataforma é importante, mas 
também é importante a frequência com que a plataforma é acessada para aprimorar as habilidades, melhorar a alfabetização de dados e colaborar com os colegas em maneiras de 
melhorar o negócio. Para tornar a análise disponível para mais pessoas em uma organização, as plataformas que estão sendo priorizadas são aquelas que podem melhor permitir 
que os usuários empresariais explorem e interajam com os dados em seus termos, ao mesmo
tempo em que incorporam inteligência e mecanismos de segurança muito necessários.

Porcentagem de funcionários que têm acesso a uma plataforma de análise de dados/BI.

5%

13%

26%
28%

19%

7%
1%

10% ou menos 11% a 20% 21% a 30% 31% a 40% 41% a 50% Mais de 50% Não sabem

            Apenas 7% das organizações “

Back to Contents

 dizem que mais da metade de
seus funcionários têm acesso a  

   uma plataforma de análise    
     de dados/BI".
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Os Data Leaders estão 
vendo acontecer um 
bigger bang com seus 
investimentos em análises.
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O caminho para a liderança dos dados
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Data Laggards: Pontuação de 7 pontos ou menos

Data Learners: Marcou 8-13 pontos

Data Leaders: Marcou 14 ou mais pontos

Aumento da maturidade

Modelo de análise e 
segmentação BI

A ESG criou um modelo de segmentação de inteligência 
de negócios que colocou os entrevistados da pesquisa 
em um dos três estágios de maturidade com base em 
como eles responderam cinco perguntas associadas 
com a abrangência da análise e do BI dentro de suas 
organizações. A ESG empregou um sistema de 
pontuação baseado em pontos, com valores de pontos 
crescentes sendo concedidos por comportamentos e 
atributos mais alinhados com uma estratégia de dados 
sofisticada e a abrangência da inteligência empresarial 
em toda a empresa, incluindo áreas como o uso de 
recursos avançados, disponibilidade de capacidades de 
autoatendimento, níveis de interação entre equipes de 
dados e desenvolvedores, e a forma como os usuários 
consomem, analisam e visualizam os dados. Os 
respondentes poderiam ganhar até um total de 21 
pontos, com os patamares para cada estágio de 
maturidade sendo definidos da seguinte forma:

DIMENSÃO:
Uso de 
autoatendimento BI

MÉTRICA:
Número de usuários 
que aproveitam as 
capacidades de 
autoatendimento da 
plataforma BI

Data  
Laggards

Data 
Learners

Data 
Leaders

DIMENSÃO:  
Equipe de dados e 
interação do 
desenvolvedor

MÉTRICA:  
Frequência das 
interações entre as 
equipes de dados e 
os desenvolvedores

PERGUNTAS FEITAS:

Organizações 
Respondentes 
por Estágio de 
Maturidade 39%

47%
15%

Back to Contents

DIMENSÃO:  
Interatividade do 
painel de bordo BI

MÉTRICA:  
Número de painéis 
e relatórios de BI 
que são totalmente 
interativos

DIMENSÃO:  
Metodologias de 
uso de dados

MÉTRICA:  
Formas de 
consumo, análise e 
visualização de 
dados pelos 
usuários

DIMENSÃO:  
Utilização de 
recursos 
avançados de BI

MÉTRICA:  
Número total de 
recursos 
avançados de BI 
utilizados usuários
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O caminho para a liderança dos dados

O gap entre os Data Leaders e os Data Laggards

© 2021 TechTarget, Inc. All Rights Reserved.

dos Data Leaders aumentarão os gastos 
com análise/inteligência empresarial

Utilizarão amplamente a análise/inteligência 
empresarial na maioria/todas as unidades de negócios

De ter significativamente mais pessoas envolvidas nas 
decisões de compra (em comparação com os Data Laggards)

98%

93%

3.5x mais provável

Back to Contents



15

© 2021 TechTarget, Inc. All Rights Reserved.

O caminho para a liderança dos dados

Os Data Leaders estão maximizando os investimentos em estratégias de dados
Enquanto os investimentos continuam a ser feitos em inteligência empresarial com o objetivo de gerar maior valor, a eficácia na maximização dos investimentos é uma métrica 
chave que separa os Líderes de Dados de todos os outros. Na verdade, os Data Leaders são quase quatro vezes mais propensos que os Data Laggards a acreditar que são muito 
eficazes na maximização de investimentos em estratégias de análises contínuas.

Eficácia do ambiente de inteligência de negócios na geração de valor para o negócio.

81%

19%
0% 0% 0%

48% 46%

3% 2% 1%

22%

65%

3% 9% 1%

Muito eficaz
Acreditamos que estamos 

maximizando os 
investimentos em nossa 

estratégia de análise de dados

Not very effective – we have not yet
found the right mix of technology,

personnel, and/or processes to
support our data analytics strategy

Not at all effective – we need to
completely revamp our data 

analytics strategy

Data Leaders (N=57) Data Learners (N=183) Data Laggards (N=152)

            “
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22%

65%
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maximizing the investments in our
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Effective – we have some room for
improvement

Neutral Not very effective – we have not yet
found the right mix of technology,

personnel, and/or processes to
support our data analytics strategy

Not at all effective – we need to
completely revamp our data 

analytics strategy
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Very effective – we believe we are 
maximizing the investments in our
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Effective – we have some room for
improvement

Neutral Not very effective – we have not yet
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81%

19%
0% 0% 0%

48% 46%

3% 2% 1%

22%

65%

3% 9% 1%

Very effective – we believe we are 
maximizing the investments in our

data analytics strategy

Effective – we have some room for
improvement

Neutral Not very effective – we have not yet
found the right mix of technology,

personnel, and/or processes to
support our data analytics strategy

Not at all effective – we need to
completely revamp our data 

analytics strategy

Data Leaders (N=57) Data Learners (N=183) Data Laggards (N=152)

Eficaz
Temos algum espaço 

para melhorias

Neutro

Os Data Leaders 
são quase quatro vezes mais 
propensos que os Data Laggards 
em acreditar que são muito 
eficazes na maximização de 
investimentos em estratégias de 
análises contínuas".
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O caminho para a liderança dos dados

Os Data Leaders acreditam que superam a concorrência
Os dados estão provando ser um diferencial competitivo. Como as organizações continuam a enfatizar as iniciativas centradas em dados, o valor de alavancar insights das 
plataformas analíticas e de BI está provando ser um diferencial competitivo para os Data Leaders. De fato, os Data Leaders são mais do que três vezes mais propensos que os 
Data Laggards em acreditar que superam os seus pares e concorrentes em seus respectivos mercados.

            “
Back to Contents

| Como as organizações acreditam que se comparam aos seus pares e
  concorrentes em termos de alavancagem de insights analíticos e de BI.   

68%

32%

0% 0%

38%

60%

3% 0%
20%

70%

8% 1%

Excedemos 
nossos pares / 
concorrentes

Don’t know/prefer not to say

Data Leaders (N=57) Data Learners (N=183)
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 Os Data Leaders 
são mais de três vezes mais 
propensos que os Data Laggards 
em acreditar que superam os seus 
pares e concorrentes em seus 
respectivos mercados".

 Estamos em sintonia 
com nossos pares/

competitivos

Estamos atrás de 
nossos pares / 
concorrentes
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O caminho para a liderança dos dados

Os Data Leaders dão prioridade a projetos e iniciativas de análise de dados e inteligência empresarial 
Quando se trata de profissionais de negócios, a lista é extensa. As organizações procurarão entrar em novos mercados, desenvolver novos produtos e fazer crescer suas equipes, 
investindo em vendas, marketing e treinamento. Elas continuarão a abraçar novas tecnologias para ajudar a promover sua transformação digital. E de todos esses profissionais de 
negócios e muitos mais, a maioria dos Líderes de Dados citam a análise e os projetos e iniciativas de inteligência empresarial como sua prioridade empresarial mais importante. 
Especificamente, os Data Leaders são quase três vezes mais propensos que os Data Laggards em classificar a análise e a inteligência comercial como a prioridade comercial mais 
importante. Entretanto, os Data Leaders não estão descansando sobre seus louros. Eles viram o retorno de seus investimentos em análise e BI existentes e veem a oportunidade 
contínua de mais pessoas usarem mais dados para ajudar a tomar a decisão certa no momento certo para o negócio.

| A importância dos projetos e iniciativas de análise e inteligência empresarial.

81%

19%
0% 0% 0%

48% 46%

3% 2% 1%

22%

65%

3% 9% 1%

Very effective – we believe we are 
maximizing the investments in our

data analytics strategy

Effective – we have some room for
improvement

Neutral Not very effective – we have not yet
found the right mix of technology,

personnel, and/or processes to
support our data analytics strategy

Not at all effective – we need to
completely revamp our data 

analytics strategy

Data Leaders (N=57) Data Learners (N=183) Data Laggards (N=152)

81%

19%
0% 0% 0%

48% 46%

3% 2% 1%

22%

65%

3% 9% 1%

Very effective – we believe we are 
maximizing the investments in our

data analytics strategy

Effective – we have some room for
improvement

Neutral Not very effective – we have not yet
found the right mix of technology,

personnel, and/or processes to
support our data analytics strategy

Not at all effective – we need to
completely revamp our data 

analytics strategy

Data Leaders (N=57) Data Learners (N=183) Data Laggards (N=152)

81%

19%
0% 0% 0%

48% 46%

3% 2% 1%

22%

65%

3% 9% 1%

Very effective – we believe we are 
maximizing the investments in our

data analytics strategy

Effective – we have some room for
improvement

Neutral Not very effective – we have not yet
found the right mix of technology,

personnel, and/or processes to
support our data analytics strategy

Not at all effective – we need to
completely revamp our data 

analytics strategy

Data Leaders (N=57) Data Learners (N=183) Data Laggards (N=152)

            “
56%

32%

7% 5% 0% 0%

40% 38%

14%

5% 2% 1%

21%

37%
32%

6%
3%

1%

Nossa prioridade 
mais importante

Uma de nossas 
5 principais 
prioridades

Uma de nossas 
10 principais 
prioridades

Not among our top 20
priorities

Don’t know/no opinion

Back to Contents

Uma de nossas 
20 principais 
prioridades

 Os Data Leaders são 3x mais 
prováveis que Data Laggards

para avaliar analytics e business 
intelligence como a prioridade 
nos negócios".
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Fundada em 1978, a InterSystems fornece soluções de dados inovadoras para organizações com necessidades 
críticas de informação em saúde, finanças, cadeia de suprimentos e mais além. Nossas plataformas de dados 
"cloud-first" resolvem problemas de interoperabilidade, velocidade e escalabilidade para organizações em todo o 
mundo. A InterSystems também desenvolve e suporta o gerenciamento de dados em hospitais através do registro 
médico eletrônico mais comprovado do mundo, bem como registros unificados de atendimento para sistemas de 
saúde e governos através de um poderoso conjunto de soluções de integração de dados de saúde. A empresa está 
comprometida com a excelência através de seu premiado suporte 24×7 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.

SOBRE A ESG
O Enterprise Strategy Group é uma empresa integrada de análise tecnológica, pesquisa e estratégia que fornece 
inteligência de mercado, insights práticos e serviços de conteúdo para a comunidade tecnológica global.

SAIBA MAIS

https://www.intersystems.com/products/intersystems-iris/big-data-analytics/
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Respondentes por Número de funcionários Respondentes por Idade da Empresa Respondentes por Indústria
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500 to 999, 
19%

1,000 a 2,499, 
16%

2,500 a 4,999, 29%

5,000 a 9,999, 
18%

10,000 a 19,999, 6%

20,000 ou 
mais, 11%

Menos de 5 anos, 
1%

5 a 10 anos, 17%

11 a 20 anos, 
41%

21 a 50 anos, 
25%

Mais de 50 anos, 
16%

11%

2%

6%

6%

8%

8%

8%

8%

18%

24%Indústria

 Financeiro

Assistência médica

Serviços comerciais

Varejo/comércio

Tecnologia

Comunicação e mídia

Construção/engenharia

Governo

Outros

Back to Contents

The Path to Data Leadership

Metodologia de Pesquisa

Para reunir dados para este relatório, a ESG realizou uma ampla pesquisa on-line com profissionais de TI e negócios de organizações do setor privado e público na América do Norte 
(Estados Unidos e Canadá) entre 18 de fevereiro de 2021 e 28 de fevereiro de 2021. Para se qualificar para esta pesquisa, os respondentes eram obrigados a ser profissionais de TI ou de 
negócios pessoalmente responsáveis pela avaliação, compra, gerenciamento e construção de soluções de inteligência empresarial. Todos os respondentes receberam um incentivo 
para completar a pesquisa na forma de prêmios em dinheiro e/ou equivalentes em dinheiro.

Após filtrar os respondentes não qualificados, remover as respostas duplicadas e triagem das respostas completas restantes (com base em uma série de critérios) para a integridade 
dos dados, ficamos com uma amostra final total de 392 profissionais de TI e de negócios. 
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