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Na era da comunicação digital, os dados 
eletrônicos gerados em grande volume 
e velocidade podem se transformar 
em estratégias eficientes de interação 
com clientes de serviços especializados 
e de novas perspectivas de gestão. 
Essa é uma grande oportunidade 
para as empresas, mas também um 
desafio. Por isso, as companhias têm 
direcionado, com o auxílio de cientistas 
de dados, cada vez mais esforços de 
inteligência para a descoberta de padrões 
de comportamento, tendências e 

Estratégias de Data & Analytics elevam as empresas a um patamar mais eficiente 
de conhecimento, interação e atendimento aos clientes. Em paralelo, companhias 
monetizam seus dados, obtidos em volume e velocidade impressionantes, 
gerando oportunidades de novos negócios

Informações estruturadas

indicadores por meio da análise de dados 
(do inglês Big Data & Analytics – D&A). 

O D&A consiste em um conjunto de 
métodos utilizados para o cruzamento 
de grandes volumes de dados coletados, 
armazenados e interpretados por 
softwares de alto desempenho. Os 
dados podem ser estruturados ou não, 
sendo obtidos por meio de cadastros 
internos, sistemas de gestão (ERP, CRM), 
redes sociais, pesquisas de satisfação, 
e-mails, estatísticas, sensores de 

smartphones, além de diversas  
outras fontes.  

De acordo com Frank Meylan, Sócio de 
Digital da KPMG no Brasil, embora esse 
conceito de D&A não seja novo, muitas 
empresas começam agora a buscar 
maior entendimento sobre o tema e 
sobre como aplicá-lo em seus negócios. 
Esse tempo de amadurecimento 
tem algumas razões, entre elas, a 
própria dificuldade de se definir uma 
estratégia de uso dos dados, além das 
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Informações estruturadas

Cruzamento de 
informações internas e 
externas possibilita o 
maior entendimento de 
hábitos dos clientes e a 
definição de planos mais 
personalizados 
de interação

limitações de custos com tecnologia 
para armazenamento das informações. 
“Isso está mudando. Cada vez mais são 
disponibilizadas estruturas em nuvem 
para armazenamento de dados, e essa 
tecnologia permite que muitos projetos 
se tornem realidade, em consequência 
da redução de investimentos em 
tecnologia pelas empresas”,  
comenta Meylan.

Para quem inicia um projeto desse tipo, 
Meylan explica que a administração 
de todos os aspectos que envolvem 
D&A, como tecnologia, armazenagem 
de dados e sua própria interpretação, 
depende de um plano estruturado e 
evolutivo. É preciso, primeiro, criar a 
infraestrutura necessária e ir agregando 
os dados a partir de uma definição 
clara da estratégia, do tempo e dos 
custos envolvidos. Ainda é necessário 
considerar a volumetria dos dados para o 
cumprimento dos objetivos. “Não existe 
uma única fórmula, e cada gestor tem 

de definir uma estratégia muito clara e 
objetiva de uso de dados”, avalia. 

Para a definição de uma estratégia 
eficiente de prestação de serviços ou 
produtos, Meylan acredita que é válido 
considerar a combinação de dados 
internos, ou seja, aqueles obtidos pelo 
próprio processo do negócio, com 
dados mais abrangentes, adquiridos até 
mesmo por meio de fontes externas. 
“Cada indivíduo que usa a internet deixa 
um rastro digital, ou seja, as pesquisas 
em sites de buscas, as compras em 
lojas de e-commerce, o uso de serviços 
on-line e os lugares onde ele faz check-
in resultam em informações que são 
armazenadas por diversas empresas 
no mercado e podem gerar o perfil de 
um potencial consumidor. Por isso é 
importante que os gestores, ao definir 
seus planos e estratégias, considerem 
essas informações complementares na 
operação”, explica.

Monetização de dados

As empresas que comercializam as 
informações que Meylan menciona são 
aquelas que enxergaram em seus dados 
um ativo. Dessa forma, passaram a usá-
los para a geração de receitas adicionais 
com o desenvolvimento de novos 
produtos e serviços. 

De acordo com a publicação Framing 
a winning data monetization strategy, 
produzida pela KPMG Global, há, 
basicamente, três tipos de entregas de 
valor. Na primeira delas, denominada 
vertical, as soluções de dados são 
adaptadas para indústrias específicas, 
como, por exemplo, dados de prescrição 
para empresas farmacêuticas.

O segundo tipo é o horizontal, com 
conjunto de produtos de dados 
semelhantes para atender a várias 
indústrias, como, por exemplo, 
indicadores usados para projetar as 

vendas no varejo e que também servem 
para precificação imobiliária.

A terceira opção é a entrega de valor 
entre mercados, de modo que os dados 
coletados para uma finalidade em uma 
indústria são valiosos para outra finalidade 
em outra indústria, muitas vezes adjacente. 
Por exemplo, as informações captadas em 
um veículo (rastreamento GPS, frequência 
de uso do ABS e controle de estabilidade) 
podem definir o perfil de comportamento 
do condutor ao volante, entre outros 
aspectos, de modo que os dados se 
tornam interessantes para uma seguradora 
estabelecer de forma personalizada o 
preço do seguro automotivo. 

A publicação da KPMG ressalta que a 
monetização, mais do que uma inovação 
tecnológica, é efetiva e oportuna, 
representando um estágio adiante no 
cenário de D&A, mas deve ser planejada 
com muito critério, para que se defina de 
fato o valor dos dados e se realize uma 
transação eficaz. 

Controle dos riscos

Com dados disponíveis em volume 
e velocidade, uma das questões 
que precisa estar clara em qualquer 
estratégia de D&A é a perspectiva 
regulatória. O cliente tem de estar ciente 
de quais informações são capturadas e 
seu propósito. “A captura de informações 
gera benefícios, mas sempre o cliente 
tem de ter o poder de concordar ou não. 
Por isso, na elaboração das estratégias, 
é preciso ter o cuidado de informar o 
cliente sobre os dados armazenados, o 
propósito e esclarecer que a qualquer 
momento ele pode deixar de fazer parte 
do programa”, explica Meylan. 

Outro aspecto a ser observado é a 
proteção dos dados. No Brasil, as Leis 
de Direito Eletrônico são recentes e, em 
resumo, a responsabilidade pela proteção 
do dado é essencialmente da entidade 
que obteve os dados e faz uso deles. 

Contratos e termos de confidencialidade, 
no entanto, são artefatos legais para 
minimizar eventuais riscos de divulgação 
dos dados, mas não impedem que eles 
sejam vazados, por exemplo, durante 
um incidente. “É muito importante 
ressaltar a importância de se saber quem 
tem acesso a esses dados e garantir 
que controles de segurança sejam 
aplicados em níveis similares. Isso inclui, 
obviamente, terceiros que fazem parte 
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deve fazer parte da análise de riscos 
para a definição dos procedimentos 
de segurança que serão adotados 
para proteger as informações contra 
ameaças cibernéticas. Outro aspecto 
relevante a ser considerado é o local 
onde os dados são armazenados. “É de 
extrema importância que se faça um 
estudo do tipo de dados coletados, onde 
estão armazenados e se atendem aos 
requisitos de compliance de privacidade 
de dados a que a empresa está sujeita. 
Muitos dados em diversos países, 
principalmente dados pessoais,  
não podem deixar as fronteiras  
do país”, alerta.

Para saber mais sobre segurança 
cibernética, leia a matéria Prevenção de 
Riscos desta edição.
 
 Acesse a publicação   
 Framing a winning data  
 monetization strategy em: 
 https://goo.gl/ddplAV

Capa

da cadeia de serviços de processamento 
dos dados e que podem ser também alvo 
de ataques cibernéticos”, explica o Sócio 
da KPMG no Brasil para Cyber Security, 
Leandro Augusto.

Segundo ele, tradicionalmente as 
empresas deixaram o ônus da segurança 
cibernética para os profissionais de 
TI e especialistas em segurança 
cibernética, mas esse procedimento 
já não é suficiente para se mitigar os 
riscos. “Áreas de negócios, executivos 
e até mesmo Conselhos precisam 
desempenhar um papel maior e 
mais direto na gestão de segurança 
cibernética”, diz. “Para que isso 
aconteça, eles precisam estar mais 
familiarizados com os conceitos de 
segurança cibernética, permitindo que se 
estabeleça uma estratégia com o foco no 
negócio, aspecto fundamental da adoção 
de D&A”, completa.

Ele ainda alerta para o fato de que, 
embora a compreensão dos conceitos 
de segurança cibernética seja 

importante, os gerentes de negócios 
e executivos também precisam estar 
conscientes da necessidade de adoção 
de uma abordagem multicamadas para 
a segurança cibernética, não focando 
em projetos pontuais, mas sim em 
um conceito para toda a empresa. 
“Como não podemos garantir de 
forma categórica a confidencialidade, 
a integridade e a disponibilidade das 
informações, uma abordagem em várias 
camadas permite que a estratégia de 
segurança cibernética seja implementada 
de maneira corporativa, uma vez que 
as camadas servem como estrutura de 
segurança hierárquica para o conceito de 
D&A”, explica Augusto. 

Nesse contexto, as camadas são capazes 
de implementar, de diferentes maneiras,  
medidas de defesa eficazes contra um 
cenário amplo de ameaças a diferentes 
iniciativas de D&A.

Com relação ao uso da tecnologia 
em nuvem, o sócio da KPMG afirma 
que esse é mais um componente que 

A cadeia de serviços 
de processamento de 
dados pode também 
ser alvo de ataques 
cibernéticos
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Estratégias de Data & Analytics

Varejo

Dentro de uma loja de supermercado, 
sensores podem rastrear os 
smartphones que procuram por redes 
locais. Dessa forma, é possível mapear 
as gôndolas por onde os clientes 
circulam e quais chamaram mais atenção. 
Se o cliente ainda tem um aplicativo da 
loja, é possível, além do rastreamento, 
interagir com ele na hora, conceder 
descontos, mostrar promoções, entre 
outras possibilidades.

Telecomunicações

Com a quantidade de informações 
geradas por meio do rastro digital do 
uso de smartphones, as empresas de 
telecomunicações estão desenvolvendo 
estratégias de serviço de monetização 
de base de clientes. Assim, podem 
prestar serviços de conhecimento 
de propaganda e marketing, de 
segmentação, de populações dentro  
de sua base, de deslocamentos dentro  
da cidade, etc.

Seguros

Rastreadores instalados nos veículos 
possibilitam a avaliação do perfil de cada 
segurado com a permissão do usuário. 
Dessa forma, a seguradora pode fazer o 
cálculo de risco compatível com o uso  
do carro e não mais precificar de maneira 
única os usuários. 

NÃO ESTRUTURADOS

Internos
Obtidos por meio de relacionamento com os clientes, 
dados textuais, como registros de manutenção e e-mails.

Externos
Notícias, relatórios de analistas, blogs 
e dados de mídias sociais.

ESTRUTURADOS

Internos
Financeiro, produção, distribuição, vendas 
e entregas, cliques e dados de conversão.

Externos
Dados da indústria, dados demográficos 
e desempenho de mercado.

tipos de dados 
para uma 
estratégia 
de D&A 
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A VIVO/Telefônica possui uma 
estratégia de D&A corporativa? Qual 
a abrangência e os propósitos dessa 
estratégia? 

Big Data é parte central da estratégia 
de negócios do grupo Telefónica e da 
marca Vivo no Brasil. No último ano, a 
Vivo aumentou 18 vezes sua capacidade 
de processamento de Business 
Intelligence e Big Data e, neste ano, 
chegaremos a um aumento de 87 vezes, 
intensificando o uso de informação 
qualitativa na tomada de decisões de 
negócio. Outro ganho é a possibilidade 
de uso de informações em tempo real, 
praticamente on-line.

Por isso, enxergamos nesse conjunto de 
tecnologias a oportunidade de melhorar 
ainda mais a experiência e aumentar 
a fidelização de nossos clientes, 
colaborando na geração de receitas de 
longo prazo para a empresa. 

Entrevista

Estratégia de 
negócios

Luiz Medici, diretor de Big Data 
da Vivo, comenta as principais 
ações da empresa em Business 
Intelligence para a tomada de 
decisões qualitativas
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não analisamos o comportamento de 
um cliente, mas de um conjunto de 
pessoas e, a partir dos padrões de 
comportamento identificados nessa 
população, tomamos ações para 
melhorar a experiência em relação a 
determinado tema.

Qual a importância do uso de 
algoritmos adequados e confiáveis 
na geração de informações que serão 
base de decisões sobre gestão de 
produtos e serviços? Nesse contexto, 
qual é a relevância do cientista  
de dados?

Além do volume, da velocidade e da 
variedade é necessário adicionar um 
quarto V ao conceito de Big Data: 
a veracidade. Sendo assim, dados 
confiáveis corretos e algoritmos 
adequados são primordiais para o uso 
de Big Data na gestão de produtos e 
serviços. Os cientistas de dados, assim 
como os engenheiros de dados, são 
fundamentais no processo. 
 
Como a Telefônica está formando 
profissionais em D&A e de que 
maneira essa competência está 
influenciando as diversas áreas da 
companhia?

Temos investido na nossa equipe de Big 
Data tanto por meio da contratação de 
talentos quanto oferecendo formação 
para nossos colaboradores. Em 2015, a 
Vivo criou um núcleo de alta performance 
de Business Intelligence e Big Data, o 
Vivo Data Labs, com um time de alto 
desempenho, com cientistas de dados 
com formação acadêmica altamente 
qualificada.

Em paralelo, estamos criando e 
fortalecendo uma cultura para a Vivo 
baseada em advanced analytics, para 
que o uso da informação na tomada 
de decisão esteja espalhado por toda a 
empresa e não seja apenas uma ilha de 
excelência na companhia, restrita ao Vivo 
Data Labs.

Temos uma visão de longo prazo 
e reunimos uma série de projetos, 
em áreas como redes, comercial e 
marketing, e que estão em diferentes 
fases de implementação.
 
O Brasil está alinhado com o que 
há de mais avançado nesse tipo de 
estratégia?
 
Sim. A Vivo, por exemplo, está muito 
avançada no que diz respeito ao uso de 
Big Data como ferramenta para melhorar 
a operação e a experiência do cliente.

Como o uso de dados internos, 
aliado a outras fontes externas de 
informações/dados, pode agregar 
novas perspectivas de gestão e de 
relação com os clientes? Essa é uma 
associação complexa? Por quê?

O Big Data abre um novo horizonte no 
que diz respeito à gestão e à relação com 
os clientes, pois a análise de informações 
permite às companhias tomar medidas 
para aumentar a satisfação de seus 
usuários – antes mesmo que fiquem 
insatisfeitos –, oferecer produtos e 
serviços mais adequados ao perfil e 
comportamento de uso de nossos 
clientes e melhorar a experiência de 
qualidade de redes.

Com Big Data, a Vivo, por exemplo, 
analisa o comportamento de clientes no 
uso de serviços de telecomunicações, 
explorando toda a malha de informações 
de nossa rede fixa e móvel, e gera ações 
comerciais ou operacionais para melhorar 
a experiência dos nossos assinantes. 
Hoje contamos com várias iniciativas de 
Big Data que já trazem benefícios para o 
negócio e para nossos clientes. 

Quais os cuidados que a Telefônica 
está tomando com o uso de 
informações pessoais de seus clientes, 
a comunicação e aceitação dos 
propósitos dos modelos 
de monetização?
 
Enxergamos no Big Data um grande 
aliado para melhorar a experiência de 
nossos clientes, por isso ele é parte 
central de projetos em diferentes 
áreas da companhia, como comercial, 
atendimento ao cliente e rede. 
Respeitamos a privacidade de nossos 
clientes e a legislação vigente. As 
análises de Big Data utilizam informação 
agregada e anônima, de modo que 
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A segurança cibernética normalmente é 
associada a ameaças, ataques e prejuízos 
causados por invasões ou vazamento de 
informações, e é comum que executivos 
sejam pressionados a investir em 
segurança sem entender exatamente o 
que estão protegendo e o que continua 
vulnerável. 

Segundo o Sócio da KPMG no Brasil 
para Cyber Security, Leandro Augusto, 
isso acontece porque o tema costuma 
ser abordado em nível técnico pelas 
empresas, dificultando a correta 
percepção a respeito dos riscos. “Sem a 
precisa informação sobre uma estratégia 
adequada de investimento, com visão 

Muitas empresas ainda têm 
dificuldades de mensurar 
os riscos de ataques a que 
estão sujeitas   

Eficiência de um plano de segurança cibernética depende do amplo 
conhecimento das ameaças e de como reagir a cada uma delas

Prevenção de riscos 
de longo prazo, os níveis mais altos da 
companhia acabam apenas reagindo aos 
incidentes de segurança”, afirma. 

A principal dificuldade está relacionada à 
falta de preparação de linhas de defesa 
adequadas, que sejam capazes de 
prevenir o incidente. Some-se a isso a 
falta de capacidade de medir a eficiência 
das linhas de defesa e de avaliar se 
os investimentos estão direcionados 
corretamente para mitigar os riscos de 
forma efetiva. 

Mas como lidar com os desafios? De 
acordo com Leandro Augusto, existem 
diversas formas para isso, desde 

a preparação até a resposta a um 
incidente, mas é preciso primeiro que 
as empresas tenham consciência de 
onde estão os maiores riscos em seu 
ambiente e desenvolvam uma visão mais 
ampla das ameaças e de como reagir a 
elas. “A pesquisa CEO Outlook 2016 da 
KPMG (veja reportagem sobre a pesquisa 
nesta edição) aponta que cerca de 76% 
dos executivos entrevistados entendem 
que não estão totalmente preparados 
para um incidente cibernético. Isso 
demonstra que muitas empresas ainda 
têm dificuldades de mensurar e saber 
que estão aptas a se proteger e a reagir a 
eventos”, diz.
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De uma forma geral, as empresas 
estão trabalhando em duas frentes 
distintas de ações para enfrentar os 
riscos cibernéticos. A primeira delas é 
o alinhamento dos riscos cibernéticos 
à gestão dos riscos corporativos, 
levando aos executivos uma visão 
aprofundada do estágio atual dos riscos 
que a empresa enfrenta, bem como sua 
evolução ao longo do tempo. A partir daí, 
colocam-se em prática as estratégias e 
os investimentos. “Essa ação é bastante 
relevante, pois integra as ações de 
segurança cibernética no nível mais alto, 
e está alinhada aos objetivos corporativos 
das empresas”, explica Leandro Augusto. 

A segunda frente está relacionada a 
procedimentos conhecidos como jogos 
de guerra (do inglês, war games). Trata-
se, basicamente, de testes técnicos 
realizados sobre ameaças cibernéticas, 
que medem a eficiência de suas 
proteções e também a forma como as 
equipes responsáveis reagem a elas. 
Esses testes, conforme explica o Sócio 
da KPMG, são efetivos para medir o 

que é feito de maneira adequada, o que 
precisa ser aprimorado e, até mesmo, 
fornecer aos executivos a informação de 
quais riscos estão, neste momento, com 
uma perspectiva maior de se materializar.

Papel dos gestores

Diante dos altos riscos de incidentes 
cibernéticos, o envolvimento dos 
executivos no tema é fundamental para 
amadurecer as práticas de Governança 
de Segurança Cibernética. Leandro 
Augusto ainda arrisca uma previsão 
nesse sentido: “Provavelmente haverá 
uma exigência para as empresas 
que atuam no mercado de capitais 
em divulgar nos seus relatórios o 
gerenciamento de riscos nesta área, bem 
como quaisquer problemas ou incidentes 
que possam ter ocorrido durante o 
período do relatório. As empresas que 
enxergarem aí uma oportunidade para 
comunicar suas estratégias de gestão e 
mitigação de riscos cibernéticos serão as 
mais bem-vistas pelo mercado”. 

Ele acredita que não vai demorar 
muito tempo para que indicadores de 
resiliência e qualidade na gestão de 
segurança sejam propostos e sirvam 
de comparação entre as empresas. 
Também não está distante o momento 
em que os reguladores dos diversos 
segmentos exigirão a implementação 
de controles e a verificação de seu 
cumprimento. Como os ataques, as 
fraudes e os golpes provavelmente 
continuarão nos próximos anos, o 
planejamento e a execução sistemática, 
com o envolvimento e o apoio da 
alta administração, são elementos 
fundamentais para a perpetuidade das 
empresas. “É realmente um modelo de 
gestão de segurança cibernética que 
deve ser observado e replicado, e que 
passa por um processo constante de 
análise de melhorias e estudos visando a 
proteção dos dados dos clientes”, finaliza 
Leandro Augusto.

Compreensão sólida da 
estratégia de negócio 

e dos riscos que 
afetam a organização.

Determinação do modelo de 
segurança operacional e do nível 
de maturidade necessários para 

alcançar os objetivos estratégicos.

Avaliação do nível atual de 
segurança cibernética e a 
maturidade de cada bloco 

de sua construção.
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O que é o ambiente de negócios 
da organização? Em que 
mercados a organização atua? 
Em que medida a organização 
depende do ambiente digital? 
Em que medida a organização é 
ligada a outra organização e de 

que modo poderiam formar um risco 
adicional neste quadro?

A que grupo de criminosos 
cibernéticos, e por quê a 
organização é um alvo atraente? 
Que recursos um atacante 
poderia utilizar?

Quais vulnerabilidades da 
organização, em processos, 
pessoas e tecnologia, criminosos 
poderiam explorar? 

Quais alvos dentro da 
organização, e dentro da cadeia 
em que ela está ativa, poderiam 
ser relevantes?

Quais são os requisitos legais, 
em matéria de segurança 
cibernética, que dizem respeito à 
organização? Existem requisitos 
de compliance que afetam o 
negócio? Como o ambiente 
de controles cibernéticos é 
monitorado e reportado?

Plano de ação cibernética Perguntas para 
avaliar o nível 
de segurança 
cibernética da 
empresa 

1

2

3

4

5

Um plano de ação de segurança cibernética é uma 
alternativa para a mitigação dos riscos em um cenário 
de mudança rápida de ameaças. A ação deve partir do 
negócio, e não é um processo único e estático. 

O desafio reside na maneira correta de desenvolver 
os diferentes blocos de construção do plano e colocá-
los na ordem certa, garantindo a evolução do modelo. 
Para isso, é preciso criar uma abordagem que oriente 
a organização por meio de vários níveis de maturidade 
para atingir o estado final desejado e que seja tão 
eficiente quanto possível. 

Leandro Augusto explica que alguns fatores devem ser 
considerados para construir um sistema resiliente de 
segurança cibernética na organização e garantir que as 
ameaças reais sejam conhecidas e abordadas em sua 
estratégia e monitoradas pelos executivos. Confira:

Obtenção de auxílio e assessoria 
especializados para avaliação dos 
planos e estratégias de forma 
independente.

Mensuração recorrente 
do sistema de controles e 
implementação de ações de 
melhoria periódicas.

Desenvolvimento de um plano de 
ação adaptado a cada bloco da 
construção do plano.


