
Governança de dados:
como unificar e extrair

o melhor de suas bases?



Muito tem se falado sobre a importância dos dados para as empresas. 

Uma importância que foi crescendo à medida que as mais diversas 

informações foram se tornando abundantes e relativamente simples de 

serem coletadas e armazenadas por meio de cadastros digitais, bases 

de dados com histórico de relacionamento, registros de interações e 

atividades nas redes sociais.

Como geralmente acontece em momentos de grandes inovações 

e  transformações aceleradas, nem sempre os processos para o 

máximo aproveitamento das mudanças são desenvolvidos de forma 

estruturada. No caso da coleta e do armazenamento de  dados, a 

urgência inicial em aproveitar esse novo recurso gerou um problema 

nas grandes empresas, que muitas vezes têm, hoje, múltiplas bases 

de dados, em diferentes sistemas, que não conversam entre si.
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O efeito disso é perda de eficiência, de oportunidades e de 

competitividade, além do mal aproveitamento de recursos financeiros e 

de equipe que poderiam ser mais bem utilizados. Especialmente agora, 

quando o uso inteligente  das tecnologias de dados se mostra  tão 

capaz de processar e extrair insights relevantes e inovadores a partir 

dessas bases.

Por isso, preparamos este e-book para apontar caminhos que levam 

a soluções mais inteligentes. Nele vamos mostrar como é possível 

ter mais consistência na gestão de múltiplas bases de dados, como 

a LGPD passa a ter um papel importante no estímulo a uma melhor 

estruturação de dados e quais são os caminhos possíveis para desenhar 

e pôr em prática uma governança de dados eficiente e aderente ao seu 

negócio.

Boa leitura!

Serasa Experian 
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O PROBLEMA DAS BASES 
DE DADOS SEPARADAS

Nas últimas décadas, as grandes empresas passaram a acumular 

uma grande quantidade de dados via canais digitais ao mesmo tempo 

que implementavam  diferentes sistemas para gerir suas bases. Mas 

poucas realizaram isso de forma estruturada. “Por muito tempo, cada 

área dentro da empresa foi desenvolvendo seu próprio banco de dados, 

adotando soluções que atendiam às suas necessidades”, explica 

Fernando Nunes, diretor da Serasa Experian.

Segundo ele, esse acúmulo descentralizado de dados aconteceu em um 

contexto de revolução digital, quando era imprescindível acompanhar 

as tendências para não perder a competitividade. “O fato  hoje é que 

muitas dessas bases não estão conectadas adequadamente, gerando 

problemas em um momento em que as empresas precisam cada vez 

mais da visão holística dos dados que possuem”, diz Nunes.
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Por que enxergar o todo?

Existem muitos fatores por trás da crescente demanda por uma visão 

global dos dados que uma empresa tem sob seu guarda-chuva, tais 

como:

• Ter controle sobre quais dados são tratados;

• Melhorar a eficiência de processos de gestão de dados; 

• Otimizar custos na infraestrutura de TI e de bases de dados;

• Ter mais eficiência na aplicação estratégica das informações;

• Ter melhor controle sobre adequação à legislação (LGPD).

Como se vê, dados são hoje um recurso estratégico, e, como todo 

recurso, precisa  ser gerenciado  de forma inteligente e eficiente. 

Além disso, vem crescendo a necessidade de investimentos em 

infraestrutura para dados. E para investir de forma também inteligente, 

é preciso ter a casa arrumada.
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O fator LGPD

Há ainda um fator legal que vem obrigando as empresas a 

conhecer melhor suas bases de dados. Trata-se da LGPD (Lei Geral de 

Proteção de Dados), que entra em vigor em agosto de 2020. Esta nova 

legislação regula e dá transparência a todos os aspectos do tratamento 

de dados, que inclui a forma como as informações são  captadas e 

armazenadas, assim como a segurança e a finalidade desses dados.

Para se adequarem à LGPD, as organizações devem se apressar em 

rever, analisar e conhecer todas suas bases de forma estruturada. 

Isso porque a lei  impõe limites e estabelece políticas no tratamento 

de dados, como, por exemplo, o armazenamento mínimo de dados 

de clientes necessários para o negócio. Assim, só é possível atender 

a todas as demandas da lei quando se tem uma visão completa e 

aprofundada de todas as bases da empresa.

Estar em conformidade com esta lei não se trata apenas de atender 

estritamente às suas exigências, mas também de preservar a imagem 

da empresa junto a seu público e de  se manter competitivo em um 

cenário mais desafiador.
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Perda de eficiência e de oportunidades

Quando diversos bancos de dados em uma empresa não conversam 

entre si, há perda de eficiência e desperdício de oportunidades.

Uma área, por exemplo, pode estar comprando dados externos que 

talvez já tenham sido captados por outra. Há ainda o investimento 

feito em infraestrutura de tecnologia para armazenamento de dados 

que podem estar duplicados ou até mesmo desnecessários para a 

empresa.

Outro ponto relevante diz respeito à qualidade dos dados. Sem uma 

politica clara para definir direcionamentos e padrões, há o risco do 

acúmulo de informações incompletas, desatualizadas ou imprecisas. 

Esse são fatores que podem afetar decisões estratégicas, gerando 

perda de eficiência e também de oportunidades.
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“As grandes empresas levaram um tempo para perceber a 

necessidade de adotar critérios, ferramentas e estratégias para 

uma visão global de dados. Quando se moveram, descobriram 

que tinham muitos bancos de dados que não conversavam 

entre si. Com isso, não desenvolviam todo seu potencial”. diz 

Fernando Nunes, diretor de Vendas da Serasa Experian.
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GOVERNANÇA DE DADOS

A solução para os problemas de bases diversas em uma mesma 

empresa poderia ser resumida em governança de dados. Porém, em 

uma área tão complexa em termos de tecnologia e aplicações, não há 

uma resposta que seja única, muito menos simples.

“A governança de dados é, sem dúvida, a solução a ser buscada, 

mas essa governança pode ser posta em prática de muitas formas 

diferentes”, afirma Nunes. “Quando a gente considera um cenário de 

bases separadas que precisam formar uma estrutura de dados única, 

cada empresa deve encontrar a melhor forma para a sua realidade.”

Nunes ainda explica que podem ser adotados muitos modelos de 

governança: “Pode-se centralizar todos os dados em TI, criar uma área 

de analytics específica para isso, ou ainda manter as estruturas de cada 

área e criar um sistema de integração. São muitas as possibilidades”.

10MENU

• MENU    • GOVERNANÇA DE DADOS



11MENU

COMO CRIAR UM MODELO 
DE GOVERNANÇA DE 
DADOS

Chegar a um modelo de governança de dados ideal e que seja capaz de 

garantir uma visão completa de todos os dados da empresa depende 

de algumas etapas. Este, porém, é um processo que quase sempre 

demanda o suporte de uma consultoria especializada, com 

competência para conhecer e avaliar todos os fatores determinantes. 

“É preciso de uma empresa que seja capaz de entender o negócio, 

entender de gestão de múltiplas bases de dados e que conheça bem as 

exigências da LGPD”, avalia Nunes.
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Mapeamento das áreas e do perfil da empresa

Tudo começa com um conhecimento aprofundado dos negócios e de 

como cada área atua. É essencial conhecer a empresa ao máximo e 

entender suas reais necessidades estratégicas – tanto as imediatas 

quanto as futuras.

E mais do que ter uma visão única dos dados, também é importante 

manter sempre em perspectiva que, seja qual for o modelo de 

governança adotado, ele deve ser capaz de gerar resultados para cada 

uma das áreas da empresa.
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Mapeamento das bases

Qualquer processo que busque dar unidade e consistência a múltiplos 

bancos de dados precisa de um mapeamento minucioso de todas as 

bases. É preciso saber quem tem o quê e onde está armazenado. Sem 

esse mapeamento, qualquer esforço de analytics ou de inteligência de 

dados estará incompleto.

Uma vez que tenha pleno conhecimento daquilo que tem em mãos, as 

organizações poderão avaliar suas necessidades e entender como os 

dados de que dispõem se aplicam de forma mais eficiente.
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Higienização das bases

Antes mesmo de se chegar a um modelo de governança aderente ao 

perfil da empresa, é preciso higienizar as bases de dados. É uma ação 

que busca eliminar duplicações, corrigir informações e até mesmo 

enriquecer os dados, tornando-os mais robustos e completos.
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Definição do modelo ideal

Com tudo mapeado e analisado, cada empresa deve buscar a 

alternativa de governança que melhor atenda à sua necessidade 

de visão holística dos dados. Muitos fatores serão determinantes 

para isso, como seus objetivos estratégicos, mercado de atuação e 

infraestrutura tecnológica.

Este modelo deve ter como objetivo não apenas proporcionar 

uma consistência na visão global dos dados, mas também criar 

mecanismos, padrões e processos para uma atualização constante. 

Isso significa pensar em como será o acesso aos dados, quais recursos 

de infraestrutura serão necessários, quais potenciais deverão ser 

explorados e com quais ferramentas.
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Soluções avançadas

A definição de um modelo de governança é também uma oportunidade 

para dar passos rápidos e seguros rumo a soluções mais avançadas 

e complexas. É o momento de pensar a longo prazo e definir também 

quais ferramentas podem ajudar a empresa a ir mais longe na 

inteligência de dados.

Há no mercado soluções que reúnem em uma única ferramenta 

o  poder de gerenciar de forma automatizada toda a qualidade de 

dados da empresa. É possível avaliar bancos de dados e identificar 

desvios, imprecisões e estruturas incorretas, fazer o enriquecimento 

das bases de dados, criar alertas customizáveis para controlar e 

unificar operações e muitas outras possibilidades.

É quando, por exemplo, se torna possível olhar para o conjunto e para a 

estrutura de dados e identificar se existem necessidades mais robustas 

em Big Data, Machine Learning, Analytics e tantas outras soluções 

para extrair o máximo das bases de dados.
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Golden Record

Seja qual for o modelo de governança adotado, ele deve ter como meta 

final chegar ao que se chama de Golden Record. Esse registro perfeito 

deve reunir em um único lugar e com facilidade de acesso  todas as 

informações de um cliente, seu histórico de relacionamento e as 

variáveis relevantes para entendê-lo profundamente.

Unificar bases de dados, dando a elas coesão e eficiência para as 

aplicações do dia a dia, não é algo simples. É preciso contar com 

pessoas especializadas e com excelência técnica na gestão de bases. 

Só assim será possível encontrar um modelo de gestão que traga 

resultados e que torne os bancos de dados integrados e eficientes.

“Há décadas se fala que os dados são o novo petróleo. E realmente são. 

Mas só por meio de um modelo de governança eficaz e inteligente será 

possível transformar esse petróleo em combustível para acelerar o seu 

negócio”, finaliza Nunes.
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SERASA EXPERIAN: 
ESPECIALISTA EM 
GOVERNANÇA DE DADOS

A Serasa Experian possui o maior banco de dados da América 

Latina, reconhecida pela sua expertise no desenvolvimento de 

ferramentas para gestão e utilização eficiente de base de dados. Temos 

um portfólio diversificado de soluções customizáveis,  aderentes aos 

mais diferentes tipos de estruturas e negócios, além de uma equipe 

de consultores de alta performance para apoiar você e sua empresa a 

desenvolver um processo de governança de dados e levar a eficiência 

no uso de informações a um novo patamar.

FALE COM UM 
ESPECIALISTA

https://cloud.comunicacao.serasaexperian.com.br/contato-marketing

