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RESUMO 

 

O Big Data Analytics (BDA) tem sido colocado como uma tecnologia inovadora que tem 
recebido inovações ao longo do tempo, para que estrategicamente e operacionalmente as 
organizações consigam tirar valor dos dados que possuem de seus clientes e do ambiente de 
negócios em que atuam, de tal forma que possam prover melhores produtos e serviços, inovando 
e gerando diferencial competitivo, tendo papel fundamental na transformação digital que as 
organizações estão buscando. 
Visto dessa forma, a promessa de benefícios advindos do uso de BDA são enormes. Porém, 
várias pesquisas demostram que tem sido um grande desafio para as organizações conseguirem 
provar o retorno de investimento realizado em BDA, transformar a organização para que seja 
orientada ao uso de dados, conseguir diferencial competitivo e com isso gerar valor para o 
negócio. 
Nesse contexto, o propósito desse estudo é identificar e analisar os fatores organizacionais que 
impactem no uso de BDA para que esse consiga trazer valor para a organização. 
Assim, foi realizada uma revisão da literatura na busca por identificar fatores organizacionais 
que pudessem ser verificados em uma pesquisa qualitativa, onde foi executado um estudo de 
caso exploratório de uma organização brasileira ligada ao setor financeiro e varejista. Com a 
execução de entrevistas semiestruturadas e análise de documentos, foi possível constatar e 
analisar vários dos aspectos levantados na revisão de literatura quanto ao uso de BDA. 
Os resultados indicam a importância da liderança executiva, mudanças de cultura, pessoas e 
recursos humanos, tecnologia, incentivo e suporte a inovação, assim como dualidades entre os 
objetivos estratégicos e as dificuldades dos fatores organizacionais estudados. Dessa forma esse 
estudo traz contribuição acadêmica e prática no objetivo de uso de BDA para gerar valor ao 
negócio. 
 
Palavras-chave: big data analytics, inovação, mudança de cultura, geração de valor, estratégia, 
recursos humanos, tecnologia, cultura, privacidade, transformação digital. 



 
  

  

ABSTRACT 

Big Data Analytics (BDA) has been placed as an innovative technology that has also received 
innovations over time, so that strategically and operationally organizations can take value from 
data they have of that their customers and the business environment in which they operate, in 
such a way that it can provide better products and services, innovating and generating 
competitive advantage, playing a fundamental role in the digital transformation that 
organizations are looking for. 
Seen in this way, the promise of benefits from the use of BDA is enormous. However, several 
surveys show that it has been a great challenge for organizations to realize the return on 
investment made in the BDA, to transform to be data driven, to obtain competitive advantage 
and thereby generate value for the business. 
In this context, the objective of this study is to identify and analyze the organizational factors 
that impact the use of BDA so that it brings value to the organization. 
Thus, a literature review was carried out in order to identify organizational factors that could 
be verified in a qualitative research, where a case study of a Brazilian organization associated 
with the financial and retail sector was carried out. With the execution of semi-structured 
interviews and analysis of documents, it was possible to verify and analyze several aspects 
raised in the literature review on the use of BDA. 
The results indicate the importance of executive leadership, changes in culture, people and 
human resources, technology, incentive and support for innovation, as well as dualities between 
the strategic objectives and the difficulties of the studied organizational factors. Thus, this study 
brings academic and practical contribution to the goal of using BDA to generate business value. 
 
Keywords: big data analytics, innovation, culture change, value generation, strategy, human 
resources, technology, culture, privacy, digital transformation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Não há novidade em dizer que vivemos em uma era da informação, onde tudo que 

fazemos eletronicamente gera pegadas digitais que podem ser capturadas, armazenadas e 

processadas, seja em tempo real ou em um segundo momento, mas sempre tendo como objetivo 

inicial identificar algum valor que possa ser explorado primariamente pela organização que a 

capturou. 

Nesse contexto, o Big Data Analytics (BDA), também chamado somente de Analytics 

ou como apontado por Meirelles (2019) Inteligência Analítica, pode ser entendido como uma 

tecnologia inovadora que permite examinar uma grande quantidade de dados, vindos de 

variadas e diferentes fontes, tendo como objetivo gerar conhecimento na velocidade necessária 

para que possa ser aplicado para melhor direcionar decisões estratégicas, planejamento, 

gerenciamento e mesmo para definir ações mais táticas.  

Alguns pesquisadores apontam o início do surgimento do BDA nos anos 50, chamado 

então de Business Intelligence, onde o foco era permitir que decisões fossem tomadas baseando-

se em fatos, mas ainda tendo como base os dados internos da organização. Já nos anos 2000 

esse escopo de análise se expande na busca de dados fora da organização com a inclusão de 

mídias sociais, vídeos, som, entre outros, aqui já sendo chamado de Big Data Analytics e hoje 

esse escopo de análise se expande permitindo coletar dados de todos produtos e serviços 

oferecidos por uma organização, tendo como próxima etapa de inovação a incorporação de 

tecnologias cognitivas que permitem que o próprio processo de decisão seja automatizado. 

Dentre os exemplos no uso dessa tecnologia temos:  

• Cidades inteligentes, onde sensores podem ser espalhados pela cidade para coletar 

dados como por exemplo, movimentação de automóveis e pedestres, índice de chuva, 

índice de poluição, permitindo que seus administradores tomem melhores decisões.  

• Predição de volume de vendas, onde é possível comparar o volume de vendas realizado 

com o que havia sido previsto através da análise de vários fatores internos e externos da 

organização, de forma a permitir melhor posicionamento de promoções e controle de 

produção. 

• Análise continua de serviços requisitados à companhia de distribuição de energia com 

o intuito de prever a demanda e melhor alocar as equipes de campo. 

Dessa forma, são grandes as expectativas no uso de Big Data Analytics quanto a 

possiblidade de geração de valor advindo da identificação e resolução de problemas, 

identificação de oportunidades para oferta de novos produtos e serviços, assim como no auxílio 
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a tomada de decisões estratégicas, tendo potencial de trazer imenso valor econômico, social e 

vantagem competitiva. 

Mas enquanto algumas organizações conseguem extrair benefícios no uso do BDA, 

muitas outras tem tido dificuldades em conseguir gerar valor através dessa tecnologia. 

Em estudo recente realizado por Ransbotham e Kiron (2017), demonstra que pela 

primeira vez em quatro anos a quantidade de empresas que afirmam estar gerando alguma 

vantagem competitiva pelo uso de Analytics aumentou. Isso é colaborado por estudo ainda mais 

recente conduzido por Bieda et al (2018), que indica um percentual abaixo de 30% de empresas 

que reconhecem estar conseguindo um retorno significativo dos investimentos realizados em 

BDA (Figura 1). 

Figura 1 – Respondentes conseguindo ROI total do Analytics 

 

Fonte: Bieda et al (2018) 

 

 

Dwyer (2017) indica a impossibilidade de avaliar em seu modelo o impacto de big data 

no mercado financeiro brasileiro, porque apesar que os bancos dizem que estão usando essa 

tecnologia, os próprios bancos não conhecem o tamanho do impacto. Esse ponto de vista 

colabora com a visão de que a dificuldade de analisar retorno dos investimentos realizados em 

BDA afeta também o mercado brasileiro. 

18%
América do Norte

14%
Europa, Oriente Médio e África

19%
Ásia

23%
América Latina

Respondentes conseguindo ROI total do Analytics
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Em recente relatório de Begley, Fox, e Lunawat (2018), é apontado que uma dificuldade 

para o varejo especificamente é conseguir transformar-se com o uso do BDA. Apesar disso, 

Hristov e Reynolds (2015) já afirmavam que os varejistas entendem a importância da inovação 

na melhora do desempenho dos negócios, mas também que há dificuldade em medir os 

benefícios dessa inovação. Esses estudos também indicam que os desafios para medir o retorno 

de investimento em BDA afetam diferentes indústrias. 

Ainda assim, Meirelles (2019) aponta que o gasto e investimento em TI cresceu para 

7,9% das receitas das empresas no Brasil e que boa parte do lucro dos fabricantes de software 

está ligado ao BDA, chamado por ele de Inteligência Analítica. 

A literatura é farta em descrever os benefícios no uso da tecnologia de BDA assim como 

sua implementação, mas nos falta compreender melhor do ponto de vista da experiência prática 

quais fatores organizacionais habilitadores devem estar presentes nas empresas ou serem 

desenvolvidos para o que BDA possa contribuir para gerar valor para o negócio. 

O propósito desse trabalho qualitativo é identificar um framework de fatores internos a 

organização que tenham potencial de estimular a gerar valor para o negócio com a adoção e uso 

da prática de big data analytics e discuti-los. 

Para atender aos objetivos desse trabalho, a fundamentação teórica cobrirá: 

• Conceituação de big data analytics e a prática de seu uso; 

• Geração de valor com o uso de big data analytics; 

• Características organizacionais que devem ser observadas em projetos de big data 

analytics; 

• Mudanças organizacionais em projetos de big data analytics. 

1.1 QUESTÃO DE PESQUISA  

Este trabalho visa responder à seguinte questão de pesquisa: 

Considerando o uso do big data analytics, quais são os fatores organizacionais que 

devem estar presentes para que seu uso tenha potencial de gerar valor para o negócio? 
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1.2 OBJETIVOS 

O objetivo dessa pesquisa é identificar e analisar fatores organizacionais que influenciam 

no uso de BDA na busca de gerar valor para o negócio. Para isso foi realizado um estudo de 

caso envolvendo o banco de uma grande rede varejista. 

Os objetivos específicos desse trabalho são: 

• Identificar objetivos do negócio no uso de BDA; 

• Analisar o impacto dos fatores organizacionais no uso de BDA; 

• Identificar e analisar efeitos positivos e negativos dos fatores organizacionais 

sobre os objetivos do negócio, a partir da ótica de profissionais envolvidos na 

implantação e uso do BDA; 

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO 

O Big Data Analytics (BDA), também chamado somente de Analytics ou Business 

Analytics, pode ser entendido como uma tecnologia inovadora que permite examinar uma 

grande quantidade de dados, vindos de várias fontes diferentes, tendo como objetivo gerar 

conhecimento na velocidade necessária para que possa ser aplicado para melhor direcionar 

decisões estratégicas, planejamento, gerenciamento e mesmo para definir ações mais táticas. 

Dentre as expectativas de uso prático do BDA temos: personalização na recomendação 

de produtos, previsão de falhas para que proativamente seja realizada manutenção de 

equipamento, identificação de oportunidade para criação de novo produto ou serviço, ajustar 

processos internos e identificar obstáculos operacionais dentro de uma empresa. 

Pode-se inclusive argumentar que nenhuma tendência de negócios isolada na década 

passada teve tanto impacto potencial sobre os investimentos atuais em TI quanto o BDA 

(GROVER et al. 2018). 

Porém vários estudos apontam a dificuldade que as organizações estão tendo em 

conseguir com o que BDA seja utilizado de forma mais ampla, gerando valor para o negócio. 

Dessa forma, esse trabalho se justifica na medida em procura ao estudar um caso prático 

de uso do BDA, identificar fatores organizacionais que o influenciaram de tal forma que o BDA 

conseguisse gerar valor para o negócio. 

Academicamente, este trabalho procura contribuir com a discussão no uso de BDA 

através da revisão da literatura, identificando e elencando de forma sumarizada, fatores 
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organizacionais apontados por vários estudiosos e testando esses fatores no estudo de caso 

selecionado. 

De um ponto de vista profissional, há a expectativa de colaborar com um melhor 

entendimento sobre a influência de fatores organizacionais em uma estratégia de uso de BDA, 

de tal forma a contribuir na discussão de planejamento do uso dessa tecnologia em outras 

organizações. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esse trabalho no formato de dissertação foi organizado em cinco seções: 

• Introdução: com apresentação do tema, questão de pesquisa, objetivos e 

justificativa; 

• Revisão de literatura: onde são apontados e discutidos os fundamentos 

acadêmicos relacionados à questão de pesquisa; 

• Metodologia de pesquisa: onde é exposto o método de pesquisa utilizado na 

coleta e análise dos dados; 

• Apresentação da análise e resultados da pesquisa: onde são detalhados os 

resultados tendo como base o referencial acadêmico; 

• Conclusão: com o resumo das conclusões assim como apontamento das 

contribuições teóricas e práticas, limitações da pesquisa e sugestões para 

possíveis estudos futuros. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 DEFININDO BIG DATA ANALYTICS 

 

No meio acadêmico, pode-se encontrar várias definições de big data analytics (BDA) 

que tentam explicá-lo e posicioná-lo quanto a outras práticas utilizadas na manipulação e uso 

de dados buscando gerar benefício para quem dele o usufrui. 

Meirelles (2019) define BDA como a Inteligência Analítica que acrescenta valor ao big 

data que são os dados. 

Davenport e Harris (2017) identificam BDA como “dados volumosos, que se 

movimentam rapidamente, mudam rapidamente e nem sempre vem em linhas e colunas”. 

Enquanto Simsek et al (2019) entende que BDA se refere a geração, organização, 

armazenamento, acesso, análise e visualização de um conjunto de dados que envolve grandes 

volumes, variedade, novos tipos de metodologia, epistemologia e questões político ético no uso 

dos dados e informações. 

Mikalef et al (2018), em seu estudo sobre revisão de literatura aponta pelo menos 16 

definições, das quais são pinçadas 5 características para definir BDA, também chamadas de 5 

Vs: volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. 

a) Volume representa o tamanho do conjunto de dados devido à agregação de um grande 

número de variáveis e a um conjunto ainda maior de observações para cada variável 

(GEORGE et al, 2016); 

b) Velocidade está relacionada com análise de dados em tempo real que permita com que 

as empresas gerem uma imagem clara das preferências do consumidor por recursos 

específicos do produto em uma maneira oportuna. Essa análise busca gerar insights que 

ajudem empresas e organizações a fornecer serviços personalizados ou produtos para 

seus clientes. Como a Amazon, que conseguiu personalizar sugestões de novos produtos 

para seus clientes em tempo real analisando os dados que recebe de seus clientes 

(GHASEMAGHAEI e CALIC, 2019); 

c) Variedade é a capacidade de integrar com sucesso várias fontes de dados. Essa 

característica refere-se aos diferentes tipos de fontes de dados provenientes de diferentes 

aplicações e bases de dados internas ou externas e que são utilizadas no BDA 

(HOFMANN, 2017); 
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d) Veracidade refere-se à confiabilidade dos dados e sua origem, seu contexto e quão 

significativo é para a análise com base nisso. É mais difícil avaliar a veracidade de fontes 

de dados externas em comparação com fontes internas da empresa, já que há mais 

controle nesse último (RANJAN, 2019); 

e) Valor está ligado a capacidade que BDA deve possuir em gerar valor para quem o 

utiliza. Análise de dados sem gerar valor não oferece contribuição para uma 

organização, independentemente de se os dados são grandes, big data, ou pequenos 

(CHIANG et al, 2018). O sucesso dos projetos de BDA exige dessa formar traduzir-se 

em vantagens competitivas, valor estratégico ou operacional. 

 

Duncan (2016), aponta que a definição tradicional adotada pelo Gartner para BDA 

identificando volume, velocidade e variedade como suas características, é uma perspectiva 

técnica, mas que não traz nenhuma propriedade de uso do ponto de vista de negócio para a 

organização. Dessa forma, ele sugere que se incorpore e considere o uso de outras 3 

características: variabilidade, veracidade e valor. Sendo que dessas, a novidade é a característica 

de variabilidade que está associada a mudanças nos dados que possam ser significantes para o 

negócio. Na Figura 2 temos uma representação dos dados sendo influenciados por essas 6 

variáveis que em sua análise permitem categorizar BDA. 

 

Figura 2 - Dados e 6 características de big data – 6vs 

 

Fonte: Duncan (2016) 

 

Dado

VariabilidadeVolume

Variedade
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Já há discussão inclusive sobre serem dez as características que definem BDA. Ranjan 

(2019), em seu estudo sobre os desafios de BDA explora essas características como fonte desses 

desafios, adicionando ainda: 

a) Validade, que se refere a qualidade e exatidão do dado para a análise onde será utilizado. 

Um exemplo poderia ser, considerar válido os dados vindos de mídias sociais para 

análise sobre satisfação dos clientes no uso de um determinado produto de varejo. 

Talvez os mesmos dados sobre o produto, sendo utilizados para analisar a satisfação 

com a marca não seja válido; 

b) Volatilidade, associada ao tempo em que o dado tem que ser mantido, seja por questão 

de continuar a gerar valor ou por questão regulatória. Por questões regulatórias internas 

ou externas a organização, um dado pode ter que ser mantido por muitos anos mesmo 

que ele não seja mais utilizado diretamente para gerar valor para a organização; 

c) Vulnerabilidade, leva em consideração as medidas de segurança associadas para manter 

o dado de tal forma que garanta conformidade com as regulamentações em vigor. A 

sociedade e governos tem criado cada vez mais medidas procurando garantir a segurança 

dos dados; 

d) Visualização, é uma característica relacionada com a forma de visualizar e interpretar 

os dados analisados assim como as ferramentas necessárias para isso. Diferentes níveis 

organizacionais em diferentes áreas de negócio acabam por necessitar de formas de 

visualização distintas para interpretar dados e informações de tal forma que venham a 

permitir um melhor uso e resultado das análises geradas. 

 

Na Figura 3 é apresentada uma revisão da representação de big data incluindo as quatro 

novas variáveis apresentadas. 
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Figura 3 - Dados e dez características de big data – 10vs 

 

Fonte: Ranjan (2019) 

 

Para Tonidandel, et al (2018) apesar do termo BDA estar associado às características do 

dado, representado pelos Vs, o mesmo termo é utilizado para descrever a classe de abordagens 

analíticas podendo mesmo descrever a abordagem utilizada para solucionar problemas. Essa é 

uma visão mais compreensiva da tecnologia ou prática do BDA por ser mais abrangente, 

tocando também nos processos analíticos e métodos aplicados. 

Dessa forma, é possível afirmar que independente de quantos Vs sejam utilizados na 

busca de uma definição de BDA, fica claro que um ambiente BDA exige uma redefinição na 

forma de tratar os dados, incluindo aí novas tecnologias, métodos e organização, que busque 

entregar valor para a organização. 
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2.2 BIG DATA ANALYTICS E GERAÇÃO DE VALOR 

 

As tecnologias de informação têm sido utilizadas amplamente em todos os níveis das 

organizações visando trazer benefícios operacionais, táticos e estratégicos. Mas em tal cenário 

complexo, outro desafio é identificar o nível de contribuição que essas tecnologias oferecem 

aos resultados das empresas (ALBERTIN e ALBERTIN, 2016). Dessa forma, todas as 

tecnologias devem gerar algum valor para o negócio para que tenham seu uso considerado. 

Como colocado por Buytendijk et al. (2018a), qualquer atividade que ofereça seu valor apenas 

implicitamente é passível de uma análise minuciosa, o que se aplica também ao BDA, que 

precisa iniciar com uma proposta de valor explicitamente declarada. 

No caso do BDA, as possíveis aplicações de uso são enormes. Considerando que a 

tecnologia permite processar uma grande quantidade de dados, provenientes de distintas fontes 

e a uma grande velocidade, os insights que podem ser gerados pelo uso de modelos matemáticos 

e estatísticos aplicados de forma analítica, podem permitir gerar valor influenciando o futuro 

do negócio ou da organização. 

É possível encontrar uma grande quantidade de estudos realizados em diferentes áreas 

de negócio que descrevem aplicações e valor do BDA, como por exemplo:  

a) E-commerce e marketing digital – Analisando a opinião sobre produtos postado 

por clientes nas mídias sociais associado a análise de outros dados de vendas é 

possível prever com mais precisão o volume esperado de vendas quando 

comparado ao uso exclusivo de recursos mais tradicionais (UAN, H. et al., 

2018). 

Na Figura 4 é apresentado um exemplo dessa predição de volume de vendas. 

Figura 4. Predição de volume de vendas 

 
Fonte: Uan e et al. (2018) 

Atual Previsto
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b) Mercado financeiro – Dentre as aplicações para utilização do BDA estão a 

detecção de fraudes, criação de novos serviços e propostas customizadas para os 

clientes, e também ajudando os participantes do mercado financeiro a fazer 

escolhas mais informadas sobre as empresas em que investem, e essas opções 

de investimento afetam os preços, custo de capital, e decisões de investimento 

dessas empresas (BEGENAU et al., 2018). 

c) Energia - Análises contínuas dos serviços demandados nas empresas de energia 

para reconhecer e antecipar as solicitações dos clientes, reforçar e gerenciar os 

fluxos operacionais e de comunicação (LIMA et al, 2016). Na figura 5 temos 

uma representação da criticidade de alertas com relação aos serviços necessários 

prestados por uma distribuidora de energia em um conjunto de cidades. 

 

Figura 5. Criticidade de alertas x serviços necessários 

 
Fonte: Lima et al (2016) 

 



22 
 

  

d) Hotelaria –Prever ocupação de hotel com semanas de antecedência baseando-se 

para isso em análise de tráfego na Web e volume de consultas (PAN e YANG, 

2017). 

e) Saúde – A utilização dos cadastros eletrônicos de saúde e sensores vestíveis 

capazes de capturar e transmitir dados, pode causar uma grande revolução de 

informação no setor de saúde, onde o BDA tende a influenciar nos setores de 

diagnóstico e pesquisa clínicos, sistema de prestação de serviços, transmissão e 

prevenção de doenças e seguro saúde (KAMBLE et al., 2019). Na Figura 6 

temos um modelo proposto demonstrando áreas da saúde onde BDA pode 

influenciar no desempenho dos serviços prestados. 

 

Figura 6. Estrutura de desempenho da organização de saúde orientada por big data 

 
Fonte: Kamble et al. (2019) 

 

f) Esporte – Auxiliando na tomada de decisão sobre onde concentrar esforços no 

treinamento, posicionamento de jogadores, tendo como base a análise de passes 

realizados historicamente e em tempo real do próprio time e do time adversário 

(MCHALE e RELTON, 2018). Na Figura 7 temos uma análise dos passes 

corretos dos jogadores em um campo de futebol. 
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Figura 7. Análise de passes de um time de futebol 

 
Fonte: Mchale e Relton (2018) 

 

g) Governo - A aplicação de tecnologias de big data no gerenciamento público de 

smart cities, permite armazenamento e processamento de dados eficientes para 

produzir informações que podem aprimorar diferentes serviços (HASHEM et 

al., 2016), como por exemplo: integrar, analisar e usar os dados sobre geração 

de energia em tempo real, integrar os sistemas de saúde e ajudar a detectar e 

prevenir epidemias, e com os dados obtidos de tráfego, ajudar a planejar o 

sistema de transporte e reduzir congestionamento. O big data, por sua vez, 

tornou-se parte integrante deste fenômeno (OKWECHIME, DUNCAN, e 

EDGAR, 2018), na busca por ajudar a encontrar soluções no gerenciamento 

urbano.  A Figura 8 mostra uma representação das fontes de dados e serviços de 

uma cidade conectados ao BDA. 
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Figura 8. Paisagem da cidade inteligente e tecnologias de big data 

 
Fonte: Hashem et al., 2016. 

  

h) Segurança da Informação – O BDA inserido em sistemas de segurança como os 

sistemas BDCA (Big Data Cybersecurity Analytics) que utilizam tecnologias de 

big data para analisar dados de eventos de segurança para proteger redes, 

computadores e dados organizacionais, contra a ataques cibernéticos (LLAH e 

ALI, 2019). Os dados provenientes de várias fontes de informação geram um 

volume grande de carga e que precisam ser analisados em real-time, o que exige 

também uma grande capacidade computacional. Na Figura 9 temos uma 

representação de um BDA focado em segurança da informação. 
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Figura 9. Combinando múltiplas táticas de métodos de detecção de ataque. 

 
Fonte: Llah e Ali (2019) 

 

Apesar de todas essas propostas de valor, Buytendijk et al. (2018b) em sua pesquisa 

aponta que apenas 15% das estratégias de análise e dados que foram por ele revisadas contêm 

métricas concretas de sucesso, apesar da tendência nos negócios de exigir métricas tangíveis de 

sucesso de iniciativas de BDA. 

Segundo Müller et al. (2018), o surgimento de big data estimulou enormes 

investimentos em soluções de análise de negócios, mas evidências empíricas confiáveis e em 

larga escala sobre o valor comercial do big data e analytics ainda são escassos. 

Nessa mesma linha de raciocínio, estudo anterior de Ransbotham e Kiron (2017), 

conduzido com 2602 executivos, gerentes e profissionais da área de analytics de organizações 

ao redor do globo, mostra que pela primeira vez em 4 anos a quantidade de empresas que 

afirmavam estar conseguindo gerar vantagem competitiva pelo uso de analytics havia 

aumentado.  Isso demostra que apesar dos investimentos realizados, as organizações têm tido 

dificuldade em perceber a geração de valor com uso dessa tecnologia (Figura 10). 
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Figura 10. Data & Analytics Report by MIT Sloan Management Review 

 
Fonte: MIT (2017) 

 

Mas valor não é percebido da mesma forma por todos os níveis no processo de tomada 

de decisão nas organizações. Buytendijk et al. (2018b) coloca que no nível operacional, uma 

melhor tomada de decisões se traduz em taxas de conversão mais altas, melhor reposição da 

cadeia de suprimentos, níveis mais baixos de fraude e assim por diante. Dessa forma ainda no 

nível operacional os benefícios devem ser traduzidos para que sejam percebidos e medidos pelo 

negócio. 

E ainda continua observando que, no nível tático, a tomada de decisão é sobre 

planejamento com resultados mensuráveis que venham a incluir precisão de previsão e uso de 

novas técnicas, permitindo de forma clara identificar os benefícios no uso a BDA, enquanto no 

nível estratégico, os dados e análises devem ajudar na tomada de decisões, reduzindo incertezas. 

Segundo Ghasemaghaei e Calic (2019), o uso de BDA enquanto provendo 

conhecimento descritivos e preditivos tem impacto significativo na competência de pesquisa e 

exploração, de tal forma a gerar valor para o negócio. Por outro lado, uma análise que gere um 

resultado prescritivo, ou seja, que sugiram a forma de agir, não causam um impacto 

significativo nessas competências. Dessa forma é possível indicar que os conhecimentos 

gerados pelo uso do BDA melhoram o processo de tomada de decisão na medida em que 

permitem aumentar a competência da organização na pesquisa e exploração dos dados buscando 

por insights que ajudem a gerar valor. 

Kitchens et al. (2018) agregam na discussão colocando que à medida que mais empresas 

adotam análises através do BDA para entender melhor seus clientes e diferenciar suas ofertas 

dos concorrentes, torna-se cada vez mais difícil gerar valor estratégico a partir de iniciativas ad 
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hoc isoladas e sem foco. Dessa forma faz-se necessário considerar o uso mais abrangente de 

BDA, de uma forma mais estratégica que possa envolver assim toda a organização, 

transformando a empresa em uma “empresa analítica”. 

“Nós definimos um concorrente analítico como uma organização que usa analytics 

extensiva e sistematicamente para pensar mais e executar mais que a concorrência” (Davenport 

e Harris, 2017). Dessa forma, definem como “competidores analíticos” empresas onde decisões 

baseadas em evidências tornaram-se a base para enfrentar a concorrência, o que pode permitir 

com que o uso de BDA gere vantagem competitiva que seja sustentável. 

Kitchens et al. (2018) entendem que para atingir vantagem competitiva sustentável pelo 

uso do big data, as empresas devem obter agilidade na combinação de dados avançados em 

toda a organização para implantar análises que detectam e respondem a clientes em um 

ambiente dinâmico. Enquanto Zeng e Khan (2019), destacam em sua pesquisa que a 

coordenação de recursos é vital para as empresas criarem valor através de big data, e concluem 

que a coordenação entre diferentes departamentos facilita o processo de criação de valor a partir 

de BDA. 

Mikalef et al. (2018) argumentam ainda que a principal fonte de vantagem competitiva, 

especialmente em ambientes altamente dinâmicos e turbulentos, surgirão de empresas que 

reforçarem suas capacidades organizacionais através do uso direcionado do BDA. Dessa forma, 

é reforçada a ideia de que as capacidades organizacionais no uso do BDA têm um papel decisivo 

na geração de valor. 

Porém, Mcshea et al. (2016), também colocam que embora os CEOs normalmente 

entendam o potencial transformador do BDA, eles geralmente não consideram o outro lado da 

moeda, que os esforços em BDA desencadeiam forças dentro de uma organização que podem 

ameaçar o próprio programa de analytics. Isso muito devido as resistências naturais que 

mudanças geram dentro dos grupos, quando não bem entendidas ou assimiladas. 

Dessa forma, para que BDA consiga gerar valor que seja percebido pelo negócio, é 

necessário investimento não somente na sua infraestrutura e tecnologia, mas em pessoas e em 

mudanças organizacionais que combine agilidade no uso dos dados em toda organização, 

quebrando os silos de resistência e integrando o conhecimento para que este se espalhe e seja 

utilizado por toda organização. 
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2.3 BIG DATA ANALYTICS E FATORES ORGANIZACIONAIS DETERMINANTES 

Vários trabalhos foram consultados na busca por determinar quais os fatores 

organizacionais que de alguma forma estão relacionados ao uso de BDA e dessa forma 

influenciam no seu sucesso. 

Na busca por esses fatores, o conhecimento analítico, talento humano e experiência, que 

podem ser raros para um contexto de negócio, como apontado por Grover et al. (2018), 

aparecem como candidatos a fatores determinantes como diferencial competitivo no uso do 

BDA. 

Pape (2016) aponta que tendo como objetivo alcançar uma cultura orientada a dados, 

analytics, as organizações precisam de competência em gestão de informação e perícia 

analítica. 

Uma preocupação constante apontada são mudanças culturais, que necessitam ser 

abraçadas para que as organizações sejam mais orientadas a dados utilizando o BDA. Em 

pesquisa realizada com executivos de grandes corporações que trabalham com analytics, 

Davenport e Bean (2018), apontam que praticamente todos os entrevistados (99%) dizem que 

suas empresas estão tentando avançar nessa direção, mas apenas cerca de um terço conseguiu 

esse objetivo ao longo do tempo e relacionam isso a um gap de mudança cultural necessária. 

Alguns pesquisadores como Frisk e Bannister (2017) chegam a sugerir que para 

conseguir usufruir dos benefícios de BDA de tal forma que afete a performance da organização, 

o time gerencial precisa mudar sua cultura quanto ao processo de tomada de decisão e aumentar 

o grau de colaboração nesse processo. 

Como cultura é citada em vários trabalhos e há várias definições sobre ela, se faz 

necessário utilizar uma como guia no entendimento de sua abrangência e uso. Dessa forma, 

dentre as várias definições de cultura, Schein e Schein (2017) definem a cultura de um grupo 

como sendo os aprendizados acumulados e compartilhados que solucionam problemas de 

adaptação externa e integração interna, os quais funcionaram bem o suficiente para serem 

considerados válidos e assim serem ensinados para novos membros como uma forma correta 

de perceber, pensar, sentir e se comportar com relação a esses problemas. 

Nesse sentido, a cultura aparece como sendo um dos fatores a serem considerados, o 

que não é uma novidade quando se discute sobre introdução de novas tecnologias. Como 

apontado por Albertin e Albertin (2016), o uso e aplicação da tecnologia é influenciada por 

relacionamentos culturais, econômicos e técnicos. Enquanto Verma e Chaurasia (2019), 

apontam que os resultados de sua pesquisa indicam que a adoção do BDA pelas empresas é 
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afetada pelos contextos da organização e ambiente, além da própria tecnologia. De tal forma 

que toda tecnologia que na dimensão de seu uso e aplicação cause impacto na forma como as 

pessoas trabalham, irá afetar em algum grau a cultura de uma organização. 

Ainda Alharthi, Krotov e Bowman (2017) em seu trabalho sobre barreiras do big data, 

colocam que a cultura organizacional, através de suas suposições, valores, normas e símbolos, 

tem um forte impacto sobre vários aspectos de uma organização, como estratégia, estrutura e 

processos. Dessa forma, a cultura organizacional também é apontada como tendo grande 

impacto na adoção de BDA e com isso uma área onde é necessário colocar esforços para vender 

o desafio de adoção da tecnologia. 

Nesse sentido Mcshea et al. (2016), apontam que os CEOs devem trabalhar em 4 pontos 

organizacionais de liderança na implantação de iniciativas de BDA: 

ü Gerenciar ativamente a dinâmica dos executivos mais altos da organização (MCSHEA 

et al. 2016). A preocupação aqui está associada ao nível de expectativa quanto aos 

resultados e impacto de uma iniciativa de BDA e claro a exposição que ela tende a gerar 

e com isso a dinâmica política entre os altos executivos pode ser abalada, o que em 

última instância pode gerar barreiras na adoção abrangente do BDA. Desenvolvendo 

uma visão clara de como o BDA se encaixa na estratégia geral de uma organização, 

deve acelerar e solidificar a aceitação de BDA dentro da organização (ALHARTHI, 

KROTOV e BOWMAN 2017); 

ü Escolher o líder correto para a inciativa (MCSHEA et al. 2016). Este é apontado como 

sendo um dos grandes desafios. O líder certo não é necessariamente quem domina o 

conhecimento da tecnologia, mas aquele com capacidade de colaboração, entendimento 

de como empresa opera e também da visão estratégica do BDA para o futuro da 

organização, possuindo ainda uma grande vontade, e mente aberta, para criar um 

ambiente de descoberta. O desafio continua aqui também na definição sobre se o líder 

a ser escolhido deve ser de fora da organização ou um veterano de dentro, assim como 

sobre a responsabilidade que ele deve ter quanto aos resultados da estratégia de BDA 

ou mesmo se não terá nenhuma responsabilidade (DAVENPORT e BEAN, 2018); 

ü Desafiar os modelos mentais existentes (MCSHEA et al. 2016). A utilização de BDA 

para que consiga trazer todo seu potencial exige novas formas de pensar 

individualmente e coletivamente, e com isso novos modelos mentais. Não basta aqui 

simplesmente pensar “fora da caixa”, mas ter uma visão diferente sobre o uso dos dados 

de uma forma analítica. O surgimento de negócios, organizações e oportunidades 

orientado a dados, muda o modo como as organizações funcionam e a maneira como as 
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pessoas pensam, trabalham, se comunicam e interagem (CARILLO et al., 2019), dessa 

forma estimulando um ambiente de inovação na organização; 

ü Criar um ambiente de rápida inovação (MCSHEA et al. 2016). Como os altos executivos 

mantem uma posição de liderança na formação de todas as áreas organizacionais, a 

influência que exercem em uma cultura de inovação é incontestável (SPERBER, 2017). 

Lindholm-Dahlstrand et al. (2019), argumentam que um ambiente institucional que 

facilita a experimentação, mantem um sistema vibrante de inovação de tal forma que 

seja possível criar, selecionar e ampliar inovações. Rena et al. (2017), expõe que as 

inovações bem-sucedidas de serviços, produtos ou processos nas organizações, são um 

fenômeno social e por isso elas permitem que os indivíduos se envolvam e se conectem 

de maneiras que desencadeiam e expandam suas ideias. Dessa forma criar um ambiente 

onde as pessoas estejam conectadas, podendo participar de discussões em busca de 

novas soluções e inovação, assim como experimentar, são chave para que o BDA possa 

gerar valor para a organização. 

 

Ainda, na visão das habilidades que um líder da iniciativa de BDA deve possuir, Carillo 

et al. (2017) propõe que esse líder deve possuir um conjunto de habilidades que combinam 

conhecimento em negócios e gerenciamento, bem como gerenciamento de dados e técnicas de 

ferramentas de análise / modelagem, tudo isso aliado à conscientização do valor estratégico dos 

dados. Na Figura 11 temos uma visualização adaptada dessa proposta. 

 

Figura 11. Habilidades de um líder de BDA 

 
Fonte: adaptado de Carillo et al. (2017) 
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Colaboram nessa observação Shah, Irani e Sharif (2017), que identificam em seu 

trabalho, importantes desafios de liderança e gerenciamento quanto ao uso de BDA, como 

compromisso gerencial, capacidade analítica coletiva, tecnologia que suporte o BDA, 

inteligência de rede que permita com que a maior quantidade possível de pessoas consiga tomar 

suas decisões utilizando BDA e desempenho conseguido através do conhecimento, de tal forma 

que a faça parte da cultura da organização o apoio a utilização do BDA. 

Akhtar et al. (2019), também apontam a importância do conhecimento que o time de 

BDA deve possuir, para que seja capaz de produzir insights valorosos e determinantes para as 

que as ações levem a gerar valor para a organização. Mas para conseguir atingir esse objetivo, 

Provost e Euchner (2017) aponta que “você não pode contratar alguns cientistas de dados e 

esperar que eles resolvam seus maiores problemas. Não. Essa é uma tarefa que levará tempo, e 

você precisa se sentar e decidir se comprometer com ela. Você precisa estabelecer a equipe 

(multifuncional) certa.” 

Mishra et al. (2019) concluem em seu estudo que é indicado que, para obter suporte 

total dos principais gerentes, é desejável que uma organização tenha recursos e capacidades 

suficientes para promover a difusão do BDA, implicando que os recurso humanos tem efeito 

positivo como fator determinante na difusão de BDA. 

Janssen et al. (2017), identificam ainda outros fatores organizacionais determinantes 

como a capacidade de transformação e integração de processos, desenvolvimento de 

habilidades, retenção de experiência e recursos humanos, colaboração, troca de conhecimentos, 

qualidade do tomador de decisão, construção de confiança e gerenciamento de relacionamentos. 

Verma e Bhattacharyya (2017), também apontam em seu estudo a dificuldade em conseguir 

recursos com conhecimento no campo de uso do BDA, nisso está a figura do também chamado 

cientista de dados, que deve possuir habilidades analíticas, conhecimento do negócio e 

capacidade de buscar encontrar soluções. 

Dessa forma, no Quadro 1, temos uma lista de características citadas nos trabalhos 

analisados. 

Quadro 1- Caraterísticas organizacionais 

Características abordadas Fonte 
• Conhecimento analítico Grover et al. (2018) 
• Talento humano Grover et al. (2018) 
• Experiência Grover et al. (2018) 
• Gestão de informação Pape (2016) 
• Perícia analítica Pape (2016) 
• Mudanças culturais Davenport e Bean (2018) 
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• Processo de tomada de decisão Frisk e Bannister (2017) 
• Colaboração no processo de tomada de 

decisão 
Frisk e Bannister (2017) 

• Relacionamentos culturais Albertin e Albertin (2016) 
• Organização Verma e Chaurasia (2019) 
• Ambiente Verma e Chaurasia (2019) 
• Tecnologia Verma e Chaurasia (2019) 
• Cultura organizacional Alharthi, Krotov e Bowman (2017) 
• Gerenciamento da dinâmica política entre 

os executivos 
Mcshea et al. (2016) 

• Escolha do líder Mcshea et al. (2016) 

• Escolha do líder Danvenport e Bean (2018) 

• Novos modelos mentais individuais e 
coletivos 

Mcshea et al. (2016) 

• Mudança na forma de pensar, trabalhar e se 
comunicar 

Carillo et al. (2019) 

• Ambiente de inovação Mcshea et al. (2016) 
• Cultura de inovação Mcshea et al. (2016) 
• Cultura de inovação Sperber (2017) 
• Experimentação Lindoholm-Dahlstrand, Anderson e c (2019) 

• Pessoas conectadas Rena et al. (2017) 

• Conhecimento de negócio Carillo et al. (2019) 
• Gerenciamento de dados Carillo et al. (2019) 
• Conhecimento de técnicas de análise e 

modelagem 
Carillo et al. (2019) 

• Conhecimento de ferramentas Carillo et al. (2019) 
• Compromisso gerencial Shah, Irani e Sharif (2017) 
• Capacidade analítica coletiva Shah, Irani e Sharif (2017) 
• Tecnologia Shah, Irani e Sharif (2017) 
• Inteligência de rede Shah, Irani e Sharif (2017) 
• Conhecimento Akhtar et al. (2019) 

• Equipe multifuncional Provost e Euchner (2017) 
• Recursos humanos suficientes Mishra et al. (2019)  

• Capacidade de transformação Janssen et al. (2017) 

• Capacidade de integração de processos Janssen et al. (2017) 

• Desenvolvimento de habilidades  Janssen et al. (2017) 

• Retenção de recursos humanos Janssen et al. (2017) 

• Retenção de experiência Janssen et al. (2017) 

• Colaboração Janssen et al. (2017) 

• Construção de confiança Janssen et al. (2017) 

• Gerenciamento de relacionamento Janssen et al. (2017) 

• Habilidades analíticas Verma e Bhattacharyya (2017) 

• Conhecimento do negócio Verma e Bhattacharyya (2017) 

• Capacidade de buscar solução Verma e Bhattacharyya (2017) 
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Com a identificação dos fatores organizacionais apresentados no Quadro 1, apontados 

na literatura consultada, foi gerada a proposta de categorização representada no Quadro 2, e a 

estrutura dessas influenciando a utilização de BDA e seu sucesso na figura 12. Nesse conjunto 

de categoria temos as características ou elementos organizacionais que influenciam de forma 

independente o sucesso de BDA. Processo não foi indicado como uma categoria separada, por 

estar permeando e representado em todas a categorias que foram analisadas. 

Quadro 2 - Categorização das características organizacionais 

Categoria Características abordadas Fonte 
Liderança Conhecimento de negócio Carillo et al. (2019) 

Gerenciamento de dados Carillo et al. (2019) 
Conhecimento de técnicas de análise e 
modelagem 

Carillo et al. (2019) 

Conhecimento de ferramentas Carillo et al. (2019) 
Escolha do líder Danvenport e Bean (2018) 
Construção de confiança Janssen et al. (2017) 
Gerenciamento de relacionamento Janssen et al. (2017) 
Gerenciamento da dinâmica política entre os 
executivos 

Mcshea et al. (2016) 

Escolha do líder Mcshea et al. (2016) 
Gestão de informação Pape (2016) 
Compromisso gerencial Shah, Irani e Sharif (2017) 

Cultura Relacionamentos culturais Albertin e Albertin (2016) 
Cultura organizacional Alharthi, Krotov e Bowman (2017) 
Mudança na forma de pensar, trabalhar e se 
comunicar 

Carillo et al. (2019) 

Mudanças culturais Davenport e Bean (2018) 
Processo de tomada de decisão Frisk e Bannister (2017) 
Colaboração no processo de tomada de 
decisão 

Frisk e Bannister (2017) 

Capacidade de transformação Janssen et al. (2017) 
Capacidade de integração de processos Janssen et al. (2017) 
Colaboração Janssen et al. (2017) 
Novos modelos mentais individuais e 
coletivos 

Mcshea et al. (2016) 

Equipe multifuncional Provost e Euchner (2017) 
Inteligência de rede Shah, Irani e Sharif (2017) 
Organização Verma e Chaurasia (2019) 
Ambiente Verma e Chaurasia (2019) 

Recursos 
Humanos 

Conhecimento analítico Grover et al. (2018) 
Talento humano Grover et al. (2018) 
Experiência Grover et al. (2018) 
Habilidades analíticas Verma e Bhattacharyya (2017) 
Conhecimento do negócio Verma e Bhattacharyya (2017) 
Capacidade de buscar solução Verma e Bhattacharyya (2017) 
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Conhecimento Akthar et al. (2019) 
Desenvolvimento de habilidades  Janssen et al. (2017) 
Retenção de recursos humanos Janssen et al. (2017) 
Retenção de experiência Janssen et al. (2017) 
Recursos humanos suficientes Mishra et al. (2019)  
Perícia analítica Pape (2016) 
Capacidade analítica coletiva Shah, Irani e Sharif (2017) 

Inovação Experimentação Lindoholm-Dahlstrand et al. (2019) 
Ambiente de inovação Mcshea et al. (2016) 
Cultura de inovação Mcshea et al. (2016) 
Pessoas conectadas Rena et al. (2017) 
Cultura de inovação Sperber (2017) 

Tecnologia Tecnologia Shah, Irani e Sharif (2017) 
Tecnologia Verma e Chaurasia (2019) 

Fonte: Elaboração própria 
 

Figura 12. Características organizacionais  

 
 

Liderança

InovaçãoCultura

TecnologiaRecursos Humanos
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Para essa pesquisa foi aplicado método científico indutivo com abordagem qualitativa, 

que permite explorar o significado que indivíduos atribuem a um problema, tendo os dados 

levantados analisados de forma indutiva a partir de particularidades observadas (CRESWELL, 

2010). 

Mas o método qualitativo nos permite também realizar estudos aprofundados sobre uma 

ampla variedade de assuntos, em termos simples e cotidianos (YIN, 2016). De tal forma que 

uma pesquisa aplicada é realizada para melhorar a qualidade da prática de uma disciplina em 

particular (MERRIAM e TISDELL, 2016). 

 Com isso, em uma pesquisa qualitativa, os pesquisadores estão interessados em entender 

como as pessoas interpretam e compreendem suas experiências, como constroem seus mundos 

e qual significado atribuem para essas experiências (MERRIAM e TISDELL, 2016), tornando 

que seja possível entender o objeto estudado a partir da experiência das pessoas envolvidas. 

Yin (2016), define uma pesquisa qualitativa como possuindo cinco características que 

envolvem: 

• Estudar o significado das vidas das pessoas nas condições em que realmente vivem, de 

tal forma que seja possível estudá-las no seu dia a dia; 

• Representar as visões e perspectivas dos participantes, de tal forma a capturar suas 

perspectivas quanto aos fatos; 

• Abranger as condições sociais, institucionais e ambientais; 

• Contribuir para explicar os acontecimentos da vida real; 

• Procurar coletar, integrar e apresentar fatos e dados de diversas fontes. 

Dessa forma o método qualitativo mostra-se mais adequado para esse trabalho proposto, 

por melhor se adequar aos objetivos desse estudo que envolvem questões subjetivas 

relacionadas a opinião dos entrevistados quanto a organização, cultura da empresa e ambiente 

de negócios. 

Dentro do método qualitativo, a abordagem escolhida é a de estudo de caso. Estudos 

qualitativos baseado em estudos de caso permitem ao pesquisador explorar um caso ou 

múltiplos casos em um período de tempo, através de coletas detalhadas envolvendo múltiplas 

fontes como observações, entrevistas, documentos e relatórios (CRESWELL, 2010).  



36 
 

  

Ainda segundo Merriam e Tisdell (2016), um estudo de caso é uma análise aprofundada 

de um sistema delimitado. Com isso, na Figura 13 temos uma visualização do resumo das 

características dessa proposta de estudo qualitativo básico com estudo de caso. 

 

Figura 13 - Estudo Qualitativo Básico com Estudo de Caso 

  
Fonte: Adaptado de Merriam e Tisdell, 2016 

 

Yin (2018), colabora com essa visão sugerindo quatro princípios para coleta de dados, 

visando estabelecer validade do constructo e confiabilidade das evidências: 

• Usar múltiplas fontes de evidência; 

• Criar uma base de dados; 

• Manter o encadeamento de evidências; 

• Ter cuidado no uso de fontes eletrônicas. 

Dessa forma na Figura 14 temos uma adaptação sobre os princípios de coleta de dados 

utilizados nessa pesquisa. 

Estudo Qualitativo Básico
Foco:  significado, entendimento, processo

Amostra: selecionada
Coleta de dados: por entrevista, documentos e observações

Análise: indutiva e comparative
Descobertas: categorizadas e descritivas

Estudo de caso
Análise de um sistema

limitado
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Figura 14 - Princípios para coleta de dados 

 

Fonte: Adaptado de Yin (2018) 

 

Dessa forma o método de pesquisa proposto adotará as etapas de: 

• Definição do critério utilizado para selecionar o caso que será objeto desse estudo; 

• Seleção do caso ou organização que participará do estudo; 

• Entrevistas focadas guiada por questionário semi-estruturado, mas com questões 

abertas; 

• Levantamento de documentos com informações que possam confirmar ou suportar 

respostas obtidas nas entrevistas; 

• Análise dos dados coletados; 

 

Na Figura 15, temos um resumo do método de pesquisa proposto. 

Encadeamento 
de evidências

Múltiplas fontes de 
evidência

Base
De 

Dados

Citações Protocolo QuestõesRelatório
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Figura 15 - Método de pesquisa proposto 

 

Fonte: Adaptado de Yin (2018) 

 

Os dados serão coletados no campo com interações face a face com os entrevistados, onde 

será mantido um foco na aprendizagem do significado que os participantes darão as questões. 

A análise dos resultados será organizada a partir da categorização dos dados coletados 

nas entrevistas e será utilizada a técnica de triangulação de dados para dar suporte à 

interpretação dos resultados. A técnica de triangulação de dados é descrita como sendo uma 

ótima ferramenta para interpretação, uma vez que utiliza múltiplas fontes para compreensão do 

dos dados. Essa convergência aumenta a credibilidade e confiabilidade do estudo (YIN, 2016). 

Creswell (2010) também indica a triangulação como uma estratégia de validação, usando 

diferentes fontes de informação e utilizando-as para criar uma justificativa coerente para os 

temas. Com o estabelecimento de temas convergentes de fontes diversas ou perspectivas dos 

participantes, pode-se dizer que esse processo auxilia na validação do estudo. 

Na figura 16, é apresentada uma sugestão adaptada de Creswell (2010) para uma 

abordagem linear e hierárquica, que será utilizada para análise dos dados que forem levantados 

na pesquisa. 

 

Definição do critério para 
seleção do caso

Seleção do caso

Contato e entrevista Coleta de documentos

Análise dos dados
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Figura 16 - Modelo adaptado para análise de dados 

 
Adaptado de Creswell (2010) 

 

 

3.2 SELEÇÃO DO CASO 

Para seleção do caso de estudo, o critério estabelecido incluiu: 

- Ter implantando há pelo menos um ano solução de analytics, para que houvesse 

experiências de uso para serem compartilhadas; 

- Acesso as pessoas que atuaram na implantação e uso da solução. Dessa forma podemos 

entender que se trata de amostragem intencional, onde o objetivo é dispor daquelas que gerem 

os dados mais relevantes e fartos, considerando o tema de estudo (YIN, 2016); 

- Organização atuante no mercado de varejo ou financeiro. 

Interpretação de temas

Inter-relacionamento de temas

Validação da precisão da 
informação Descrição

Codifiçação dos dados

Leitura dos dados

Temas

Organização dos dados

Todos os dados brutos
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Dessa forma, para esse estudo foi selecionado o caso de uma organização privada 

brasileira do setor financeiro, um banco, ligado a um grande grupo varejista de produtos 

alimentares atuando no comércio de produtos alimentares e não alimentares em mais de 100 

cidades de todos os estados brasileiros e Distrito Federal e possuindo mais de 500 pontos de 

venda. 

O Banco, que faz parte do grupo, atua oferecendo serviços financeiros de crédito ao 

consumidor assim como seguros, o que permite que seja criado e implementado promoções, 

soluções de pagamento e crédito diferenciados, de forma a alavancar vendas, movimentar 

tráfego e fidelizar clientes. Para isso utiliza cartões de crédito em cooperação com várias 

bandeiras.  

Em 2019, foi criada uma unidade de negócios focada na transformação digital, onde 

BDA é adotado como tecnologia e prática, tendo como objetivo centralizar todas as ações 

relacionadas ao tema digital que antes eram trabalhadas de forma descentralizada. Alinhado a 

essa estratégia, existe o estabelecimento de uma cultura voltada para o uso de dados, o que está 

de acordo com Felix (2018) que afirma “para o estabelecimento de uma cultura de orientação 

para dados demanda transformações no modus operandis da instituição e proposições de 

processos de negócio inovadores”. 

3.3 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados como proposto no método de pesquisa, incluiu a utilização de diversas 

fontes tendo como objetivo permitir analisar diferentes visões e interpretações de tal forma a 

aumentar a confiabilidade e validade da pesquisa (CRESWELL, 2010). 

Assim, foi realizada análise documental e entrevistas semiestruturadas com os 

entrevistados selecionados. 

Para análise documental, foram utilizados documentos coletados junto à organização 

tendo como objetivo preparação para entrevista, enriquecer e contrapor o estudo. Mas apesar 

que os documentos coletados, artefatos e registros arquivais não sofrem nenhum tipo de 

reflexividade, foram utilizados com cuidado quanto sua motivação e consequentemente sua 

possível inclinação (YIN, 2016). Em qualquer design de pesquisa, se os métodos de coleta e 

organização de dados não tiverem rigor, a análise poderá ser impedida, por sua vez 

minimizando o valor dos resultados (WILLIAMS e MOSER, 2019). 

As entrevistas foram realizadas com pessoas selecionadas em método não 

probabilístico, mas com critérios de amostragem intencional e acessibilidade aos mesmos, 
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considerando que o pesquisador quer descobrir, entender e ganhar entendimento, selecionando 

para isso entrevistados que possuam conhecimento sobre o caso estudado (MERRIAM E 

TISDELL, 206; VERGARA, 2016). 

Os critérios para seleção dos entrevistados de amostragem intencional incluíram: 

- Conhecimento do caso estudado – Tendo atuado direta ou indiretamente; 

- Área de atuação – Cobrindo visão executiva, da área de negócio, técnica e operação; 

- Acessibilidade aos entrevistados. 

Para isso foi realizada entrevista com as quatro pessoas listadas no Quadro 3. 

Quadro 3 - Lista de entrevistados 

Entrevistado Função/Área de atuação Data 
E1 Executivo 1/10/2019 

E2 Analista de Negócio 29/11/2019 

E3 Arquiteto de Solução 02/12/2019 

E4 Cientista de Dados 04/12/2019 

 

As entrevistas foram conduzidas em um formato semiestruturado, utilizando para isso 

um questionário como guia no processo. O questionário que foi utilizado é apresentado no 

Apêndice B. 

Na maior parte dos casos, entrevistas em investigações qualitativas são mais aberta e 

menos estruturadas (MERRIAM e TISDELL, 2016). A entrevista semiestruturada surge como 

uma forma menos estruturada de entrevista onde as questões são mais flexíveis ou a entrevista 

é um mix de questões mais ou menos estruturadas (MERRIAM e TISDELL, 2016). Entende-

se que esse formato dá mais liberdade ao pesquisador durante a entrevista de mudar a ordem 

das perguntas e mesmo explorar novos tópicos que possam surgir ligados a questão e tema da 

pesquisa. 

 As questões incluídas visaram explorar as características organizacionais indicadas no 

Quadro 2 e categorizadas como abaixo no Quadro 4 para esse estudo. 

Quadro 4 - Lista de categorias 

Dimensão Descrição 
D1 Liderança 

D2 Cultura 

D3 Recursos Humanos 

D4 Inovação 

D5 Tecnologia 
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Com os dados coletados foi possível realizar uma triangulação, o que é recomendado 

para trabalhos do tipo estudo de caso (YIN, 2018).  

Todas as entrevistas foram realizadas presencialmente e tiveram seu áudio gravado 

digitalmente com a permissão de cada entrevistado. Cada áudio foi posteriormente transcrito 

utilizando o seguinte método e representado na Figura 17. 

1) Gravação digital disponibilizada para transcrição; 

2) Transcrição com auxílio do software de reconhecimento de voz do Google Docs; 

3) Audição da entrevista e correção manual. Como auxiliar nesse passo, foi utilizado 

para controlar a velocidade do áudio o software VLC media player; 

4) Audição da entrevista, leitura simultânea da transcrição e correção manual; 

5) Audição e leitura simultânea final. 

 

Figura 17 - Método de transcrição 

 

Gravação

Transcrição 
via software

Audição e 
correção 
manual

Audição,  
leitura 

simultânea 
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Ao final do processo de transcrição, o resultado de cada entrevista foi enviado para os 

entrevistados para eles que pudessem avaliar e ter a oportunidade de fazer qualquer alteração 

que julgassem necessário. Os áudios e suas transcrições completas não foram disponibilizadas 

para divulgação, visando manter a anonimidade dos entrevistados e da organização estudada 

como informado no convite inicial apresentado no Apêndice C e que foi enviado aos 

participantes.  

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Para análise das entrevistas e documentos, foi utilizado uma ferramenta de apoio 

CAQDAS (computer assisted qualitative data analysis software), que permite integrar práticas 

prescritas por seus métodos analíticos, levando os pesquisadores a poder  experimentar muitos 

momentos reflexivos e também uma maior confiança nos processos de pesquisa e conclusões, 

porque permite acessar e recuperar os dados mais facilmente do que com métodos manuais 

(WOODS et al. 2016). 

Dentre as ferramentas de CAQDAS consideradas, a escolhida para esse trabalho foi a 

Atlas.ti. A escolha deveu-se inicialmente pela capacidade do software em trabalhar como um 

local central para gerenciar todos os documentos que fariam parte da análise, permitindo 

destacar segmentos de dados, codificar, mapear, trabalhar em distintas plataformas e com isso 

auxiliando na vinculação de descobertas de uma maneira semântica e na visualização dessas 

descobertas e interpretações. 

Outro motivo que colaborou na escolha da ferramenta foi o acesso conseguido a 

documentos que auxiliaram no seu uso e também trabalhos executados por outros pesquisadores 

que utilizaram a ferramenta (DE SOUZA NETO et al., 2019; WOODS et al., 2016; SUMBAL, 

M. S. et al, 2019). 

Mas vale ressaltar que há várias outras ferramentas na categoria de CAQDAS, que 

certamente poderiam atender da mesma forma esse pesquisador. Assim, fica aqui afirmado que 

não foi realizada nenhuma comparação ou método específico de avaliação para seleção da 

ferramenta utilizada. 

Seguindo o modelo adaptando de Creswell (2010) apontado na Figura 16, após a etapa 

de tratamento dos dados brutos do conteúdo das entrevistas e material coletado do objeto 
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estudado, segue-se com as etapas de organização, leitura e codificação do material, conforme 

Figura 18 abaixo. 

Figura 18 - Etapas de organização, leitura e codificação 

 
Adaptado de Creswell (2010) 

 

O material coletado foi importado na ferramenta Atlas.ti, assim como a codificação 

inicial de categorias proposta anteriormente no Quadro 4. 

A codificação de categorias seguiu a categorização levantada na revisão de literatura 

que foi efetuada conforme Quadro 2. 

Dos objetivos específicos de pesquisa apontado no item 1.2 foram extraídas 3 questões 

investigadas nesse estudo de caso. Os demais objetivos específicos foram explorados na revisão 

de literatura como apontado no Quadro 5 abaixo: 

Quadro 5 - Objetivos específicos e análise 

Objetivos específicos Análise e estudo 
Identificar objetivos do negócio no uso de 
BDA 

Questão investigada 

Analisar o impacto dos fatores 
organizacionais no uso de BDA 

Questão investigada 

Identificar e analisar efeitos positivos e 
negativos dos fatores organizacionais sobre 
os objetivos do negócio, a partir da ótica de 
profissionais envolvidos na implantação e 
uso do BDA 

Questão investigada 

 

Dessa forma, as questões de objetivo investigadas são: 

Q1 – Quais os objetivos do negócio no uso de BDA? 

Q2 - Quais os impactos dos fatores organizacionais no uso de BDA? 

Codificação dos dados

Leitura dos dados

Organização dos dados
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Q3 - Quais os efeitos positivos e negativos dos fatores organizacionais sobre os 

objetivos do negócio? 

Assim, o modelo proposto de análise para responder as questões de pesquisa desse 

trabalho e as questões de objetivo específico ligadas a essa é apresentado na Figura 19 abaixo: 

Figura 19 - Modelo proposto de análise 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Considerando o uso do 
big data analytics, quais 
fatores organizacionais 
devem estar presentes 
para que seu uso tenha 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1 OS OBJETIVOS DO NEGÓCIO NO USO DE BDA 

A cerca de dois anos, por conta de dificuldades nos negócios, a organização começou a 

rever seus planos e estratégia de negócio. Uma constatação naquele momento é que tinham que 

“mudar para fazer diferente e para aproveitar o ecossistema e a fortaleza do ecossistema como 

um todo” (E1). 

A liderança da organização estabeleceu como objetivo primário para todas as suas ações 

o dever de entender seus clientes através do estudo da “jornada desse cliente dentro do nosso 

ecossistema” (E1), o que corresponde ao entendimento de Kitchens et al. (2018) quanto a 

necessidade das organizações em utilizar sistemas BDA para detectar e responder as 

necessidades dos clientes em um ambiente dinâmico, o é que apontado por E1: 

“[...] o primeiro passo foi entender o que é que faz o cliente querer ter nosso produto. 
Qual é a jornada desse cliente dentro do nosso ecossistema como um todo.” (E1) 

E a mensagem desse objetivo estabelecido permeia de forma positiva a organização no 

sentindo de “vislumbrar a jornada do cliente” e mais que isso “se organizar para atender a 

jornada do cliente” (E3): 

“[…] quando você fala de organização, a luz da organização é a jornada do cliente.” 
(E3) 

O entrevistado E2 também cita que “[...] para poder trazer valor, você precisa entender 

seu cliente” (E2). 

Essas afirmações demonstram o objetivo da organização para que consiga trazer valor 

aos seus clientes, e isso posiciona BDA como uma tecnologia central que pode auxiliar a atender 

esse objetivo assim como “a importância” de BDA “para o negócio é justamente porque é o 

primeiro elemento que permite entender quem são os clientes, para que se possa oferecer 

outros serviços” (E2). Outro aspecto positivo no sentido de endereçar os objetivos traçados, é 

que eles entendem que possuem acesso aos dados necessários para essa transformação, como 

colocado por (E1): 

“Estamos sentados em uma mina de dados dentro do conhecimento do ecossistema 
de como o cliente trafega no grupo.”(E1) 

Um desafio colocado para o uso do BDA é necessidade de seu uso amplo na organização 

“[...] que a empresa precisa continuar e na verdade aumentar o uso de dados de forma geral” 

(E4). De tal forma que consigam “[…] potencializar, ser mais rápido” e atingir “capacidade 
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analítica de prover a melhor solução de crédito, assistencialista e de meio de pagamento ao 

cliente”(E1). 

Com isso manter o cliente no centro das ações da organização tornou-se o foco da 

organização: 

“Foco no cliente. Volta a jornada. Só estamos conseguindo fazer isso porque o cliente 
existe, a jornada dele existe, e como é que consigo ocupar as zonas cinzentas da 
jornada de consumo.” (E1) 

O BDA nesse sentido pode permitir que a organização consiga não somente entender 

melhor o comportamento de seus clientes e com isso procurar atendê-los melhor, mas também 

auxiliar no objetivo de inovar com novos produtos e serviços: 

“Olhar para dentro de casa e prover outros mecanismos que não somente de crédito 
para nossos clientes como um todo.” (E1) 

Baseado em documentos públicos que descrevem a estratégia da organização estudada, 

foi possível verificar que o grupo entende que possui um ambiente rico em informações de seus 

clientes e de suas próprias operações e com isso estabeleceu iniciativas no gerenciamento de 

relacionamento com os clientes, tendo como objetivo aprimorar a criação e direcionamento de 

ofertas personalizadas e com isso melhorar a experiência de compra dos consumidores 

aumentando suas receitas. 

A nova cultura anunciada da organização inclui: 

- Possuir metas bem definidas; 

- Engajamento dos colaboradores; 

- Excelência no atendimento dos clientes; 

- Inovação; 

- Colaboração entre os times; 

- Atração e integrações de talentos; 

- Capacitação; 

- Meritocracia e diversidade. 
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4.2 IMPACTOS DOS FATORES ORGANIZACIONAIS NO USO DE BDA NA 
ORGANIZAÇÃO 

4.2.1 Liderança 

Na organização, a liderança de tecnologia está sob o Executivo Chefe de Operações que 

detêm o comando da área de TI “[...] é quem consolida a tecnologia dentro da pasta dele. Ele 

é a pessoa que está liderando essa transformação digital na empresa.” (E2), incluindo aqui 

BDA. 

Para liderar essa nova iniciativa de BDA, foi tomada a decisão de escolher um executivo 

para liderar essa iniciativa, o que é apontado por Mcshea et al. (2016) como sendo um dos 

grandes desafios assim como definir se o líder virá de dentro ou de fora da organização 

(DAVENPORT e BEAN, 2018), e o caminho escolhido foi o de trazer alguém externo. Nesse 

caso, dentre os objetivos apontados para essa decisão estava a expectativa que o novo líder 

trouxesse novas idéias, experiência e com isso aportasse conhecimento: 

“[…] é uma pessoa assim bem inovadora, pensando em tecnologia, pensando em 
fazer diferente.” (E3) 

Esse novo executivo já trazia experiência no uso de BDA adquirido na implantação em 

outra organização de diferente setor, mas que também lidava com varejo. O uso do BDA nessa 

organização anterior já era considerado exitoso, o que também sugere Carillo et al. (2017) 

apontando que o líder deve possuir um conjunto de habilidades que combinam conhecimento 

em negócios e gerenciamento, dados e técnicas de ferramentas de análise / modelagem, tudo 

isso aliado à conscientização do valor estratégico dos dados: 

“Ele fez uma bela transformação na perspectiva de Big Data Analytics, 
implementando tecnologia e até uma visão assim forte de analytics para tomar 
decisão. E ele quer fazer o mesmo.” (E3) 

E outra característica abordada sobre o líder escolhido é sua capacidade de aprender 

rápido e interesse em aprender sobre o que é novo, de tal forma que contribui para que as 

discussões avancem mais rapidamente para decisões sobre o planejamento de uso das 

possibilidades do BDA: 

“É impressionante porque ele veio do mundo de finanças, mas ele discute sobre 
microsserviço. Ele é daqueles caras que são leitores ávidos.” (E2) 

Alharthi, Krotov e Bowman (2017), sugerem que a organização deve ter uma visão clara 

de como BDA se encaixa na estratégia para acelerar a aceitação de BDA, nesse sentido o 

entendimento da importância do uso da tecnologia para o sucesso da organização em atingir os 
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objetivos estabelecidos de negócio parece claro para os executivos da organização que suportam 

o uso de BDA como coloca E3: 

“Uma coisa que é interessante, culturalmente com esses executivos é que está muito 
claro que a tecnologia é um habilitador para a transformação.” (E3) 

Como apontado por Mcshea et al. 2016, o líder de uma inciativa de BDA, dentre outras 

características, deve possuir capacidade de colaboração, entendimento de como empresa opera 

e também da visão estratégica do BDA para o futuro da organização, possuindo ainda uma 

grande vontade, e mente aberta, e nessa linha a organização encontrou para gerenciar a prática 

de BDA um recurso interno que aportou o conhecimento do negócio, mas com um perfil de 

mente mais aberta em aceitar as mudanças necessárias que seriam implantadas: 

“Ele é um cara que veio de dentro. Mas que conhece do negócio, fala de resultados, 
conhece dos resultados do banco, conhece da estratégia do banco e tem buscado 
conhecer de tecnologia.” (E3) 

“[…] quem está cuidando do projeto de analytics, já está no banco há algum tempo.” 
(E4) 

Esse gerente de BDA, entendendo também que o conhecimento mais profundo de BDA 

não necessitava estar especificamente nele próprio, contratou pessoas que contribuíssem com 

experiência e conhecimento necessário sobre a tecnologia e uso de dados: 

“[…] obviamente ele tem pessoas no time dele que o suporta.” (E3) 

“A pessoa de Business Intelligence ... tem um perfil bem de BI tradicional, trabalha 
com isso há praticamente 20 anos.” (E4) 

4.2.2 Cultura 

A cultura da organização foi repensada para atender aos objetivos traçados de negócio. 

Os executivos entendiam que era necessário realizar uma grande mudança na forma como a 

empresa trabalhava e se organizava, e com isso uma mudança cultural, o que impôs desafios 

que também é apontado em pesquisa de Davenport e Bean (2018) onde afirmam que o gap 

cultural como sendo um dos fatores de maior dificuldade na jornada de uma organização em 

adotar BDA. 

“Nós reformamos a forma organizacional de trabalhar. Nossos times hoje estão 
totalmente plugados na jornada.” (E1) 

Dessa forma ao longo do processo eles tiveram que lidar com as dificuldades impostas 

por uma mudança cultural: 
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“A parte organizacional foi o mais difícil. Colocar na cabeça das pessoas, da nossa 
própria, que você precisa mudar o modelo que por si só tem sido vencedor. É muito 
difícil.” (E1) 

Hoje os “colaboradores da organização passaram a trabalhar em modelo de squad” 

(E2), onde os times são formados por colaboradores vindos das diferentes áreas da organização, 

sugestão essa apontada também por Provost e Euchner (2017), tendo como objetivo acelerar o 

processo de desenvolvimento e entrega de soluções, que atendam ao negócio, assim como gerar 

novas idéias: 

“Ele não vai ter silos, vai estar todo mundo conectado nas squads, vai ter um mini 
time que vai cuidar de padrões para orientar essas squads a seguirem na perspectiva 
do big data analytics.” (E3) 

“De modo geral é bem dinâmico eles estão tentando fomentar um ambiente 
multidisciplinar de colaboração.” (E4) 

Esse modelo parte também do pressuposto de que não é simples e rápido desenvolver 

conhecimento de BDA, em todas as pessoas, e para isso Provost e Euchner (2017) sugere que 

é necessário se comprometer com essa tarefa: 

“Eles são muito voltados ao uso de squads com pessoas de diferentes frentes e em 
particular na parte de dados, eles entendem que realmente tem uma expertise muito 
específico” (E4) 

Essa nova organização segue uma cultura matricial de gerenciamento e multifuncional: 

“Eles têm uma formatação matricial para que eles estejam também dispostos nas suas 
estruturas organizacionais: tem gente de TI, marketing, legal, gente de negócio, gente 
de risco.” (E2) 

“Hoje me orgulho muito em dizer que nem sei mais quem reporta pra mim, do ponto 
de vista de tecnologia ou negócio.” (E1) 

Para isso, o nível de confiança entre as pessoas é alto e reconhecido como sendo 

importante para o realinhamento dessa nova cultura: 

“Os vínculos de confiança com nossos pares, são fundamentais para o sucesso.” (E1) 

Esses times de colaboradores que formam as squads “[…] são autorregulados, com 

autonomia e com criatividade” (E1), de tal forma a conseguirem ter liberdade de execução em 

linha com a visão executiva de que “tem que dar empoderamento aos times, tem que dar 

orçamento aos times e você tem que ser permissivo a erros” (E1). 

Mas entendem que “você mudar o ser humano é um desafio. Mudar a forma das pessoas 

pensarem” (E3). E aqui o maior desafio que entendem enfrentar nessa mudança organizacional: 

“É difícil para profissionais que tem mais de vinte, trinta anos de carreia, você mudar 
a forma de trabalhar. Deixar de ter o poder sobre o assunto, ter o poder sobre as 
coisas que você decide.” (E1) 
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Além disso, culturalmente também não tinham experiência em trabalhar de uma forma 

matricial e em squads, o que gerou inicialmente alguns problemas em projetos: 

“Se você não o time do middle management muito bem ajeitado, algumas coisas 
escorregam e assim obviamente como é uma organização grande, trabalhando nesse 
modelo novo, o middle management não tinha necessariamente experiência com esse 
modelo operacional nas suas funções anteriores, e você vê conflitos.” (E2) 

E com isso, todo projeto de BDA segue um modelo parecido dos projetos tradicionais 

para aprovação de orçamento: 

“Todo projeto tem uma análise financeira não somente do ponto de vista de 
orçamento, de custo. O modelo deles funciona assim, “eu tenho um projeto que vai 
me sair do ponto A para o ponto B. qual o resultado que ele vai entregar? Ele vai 
melhorar minha receita em 2%, e o quanto isso representa?” (E2) 

“Todo projeto que eles fazem precisa estar atrelado a um retorno do investimento 
tangível.” (E4) 

Em um resumo claro sobre a importância da cultura para atender aos objetivos de 

negócio traçado, E1 afirma que “Não adianta ter uma boa estratégia sem ter uma boa cultura. 

A cultura come a estratégia no café da manhã”. 

4.2.3 Recursos Humanos 

Durante as entrevistas pode-se observar que fatores ligados a recursos humanos foram 

constantemente citados como causando grande impacto para implantação e uso de BDA. Nesse 

sentido E1 afirma que as pessoas são o maior impactante na visão dele para conseguir sucesso:  

“Pessoas. 90% pessoas. Pessoa, cultura. As relações entre as pessoas e as várias 
áreas.” (E1) 

Akhtar et al. (2019), aponta em sua pesquisa que existe a necessidade de treinar 

habilidades que permitam o trabalho em equipe com múltiplos conhecimentos para que 

consigam alavanca-los permitindo que gerem valor. Nesse mesmo sentido, é apontado a 

dificuldade ter as capacidades de aptidões mentais, comprometimento e comportamentais nos 

colaboradores: 

“Não é fácil você ter os capabilities corretos disso, porque não é só capabilities 
técnico, mas capabilitie de mindset, de engajamento, de comportamental.” (E1) 

A constatação de que havia a necessidade de identificar quais os gaps existentes na 

equipe, os levou a procurar entender onde estavam essas faltas “[...] eles têm mapeado suas 

grandes deficiências e tem buscado profissionais no mercado para sanar essas deficiências” 

(E3). 
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Grover et al. (2018), aponta para a raridade em conseguir recursos com conhecimento 

analítico, talento humano e experiência dentro de um contexto de negócio. Partindo, portanto, 

com esse mapeamento de necessidades para atender aos objetivos no uso de BDA com relação 

ao negócio, tomaram a decisão de contratar novos colaboradores no mercado: 

“Eles trouxeram outras pessoas, que também são profissionais mais seniores de 
mercado que originalmente começaram também na área de BI.” (E4) 

Mas não investiram em um programa formal de desenvolvimento e treinamento para 

seus colaboradores: 

“Eles vão montando uma ementa de diversos assuntos que vão sendo tratados ao 
longo do ano [...] bastante treinamento, workshop, mas não é formal.” (E2) 

“Eu acho que é mais no dia a dia mesmo que a passagem de conhecimento acontece 
para a construção de knowledge base.” (E4) 

“As áreas precisam colaborar com o RH obviamente, o RH não vai ter insights de 
como montar esses programas, a luz dos objetivos das áreas, por exemplo Big Data 
Analytics.” (E3) 

Ao invés disso, eles acreditam que conseguirão cobrir o gap de conhecimento e 

formação com o trabalho direto dentro das squads de pessoas que aportem as características 

necessárias. Para isso, não somente novos profissionais estão sendo contratados para o quadro 

de funcionários, mas terceirizados também: 

“Essas pessoas que estavam sendo contratadas e em grande parte as pessoas que 
estão trabalhando com as tecnologias mais recentes de analytics lá, são todas 
terceirizadas.” (E4) 

Com isso, a expectativa é que esses profissionais ajudem também a “fomentar as 

práticas” de BDA “dentro da organização” (E4). 

Os profissionais mais antigos também passam pela dificuldade de manter os sistemas 

legados que têm suportado o negócio, ao mesmo tempo em que a organização espera que 

desenvolvam e apliquem novos conhecimentos. 

“Quando você olha profissionais na linha de baixo, field, você tem oportunidade de 
crescimento e capacitação dos profissionais.” (E3) 

“São pessoas preparadas, mas são pessoas que trazem uma responsabilidade de 
manter um legado e que precisam consequentemente ter aquela expertise e ao mesmo 
tempo desenvolver novos skills e entender de novas tecnologias.” (E4) 

Nesse cenário que envolve transformação das pessoas, os entrevistados citam 

dificuldades dos novos e dos mais antigos em se adaptar, elevando a rotatividade de pessoas: 

“Tem uma coisa muito engraçada que é da geração também, que é a baixa 
resiliência.” (E2) 



53 
 

  

“Há uma preocupação de haver muitos terceiros, e por isso garantir que as pessoas 
se tornem mais ou menos perenes.” (E4) 

“Nós vemos um turnover muito grande na equipe. Algo assim de 20% a 30% da 
equipe mudou ao longo desse ano.” (E2) 

Com isso, eles têm focado muito em melhorar a moral interna da organização. Uma das 

ações citadas nesse sentido é a realização de dinâmicas em grupo em local afastado das 

instalações da organização: 

“[...] muitas saídas offsite para aquelas reuniões que um determinado grupo vai fazer 
um dia de dinâmica em um hotel.” (E2) 

Nessa perspectiva é apontado que a organização sente a necessidade de ter um time com 

pessoas experientes que consigam lidar melhor com as adversidades: 

“A experiência passa a ser um asset. A experiência, a resiliência, a capacidade de 
lidar com adversidades.” (E2) 

E é identificado como um grande aprendizado a necessidade de tratar os recursos 

humanos com prioridade em todo o processo: 

“O time entender que tem que fazer parte dessa mudança, é essencial. E isso é o mais 
difícil, a parte mais humana é o mais complicado.” (E1) 

“O principal agente da transformação não é a tecnologia, mas as pessoas.”(E2) 

4.2.4 Tecnologia 

Apesar do alinhamento das estratégias da organização estar centrada no uso intensivo 

de dados para atingir seus objetivos de negócio e entenderem que a tecnologia é uma ferramenta 

importante para isso como afirmado por E1“A tecnologia é um suporte para isso”, a 

organização não tem utilizado ainda as mais recentes tecnologias em BDA: 

“Na verdade, nossa organização não é early adopter por natureza.” (E1) 

“O Big Data é baseado numa arquitetura relativamente antiga, estão desbravando 
agora essas novas tecnologias, então digamos que o analytics é usado do ponto de 
vista não altamente preditivo.” (E4) 

Os investimentos em novas tecnologias passam por buscar um entendimento sobre a 

aplicação e benefícios claros do uso dessas, para que os novos investimentos estejam alinhados 

com os objetivos da organização: 

“[...] estão fazendo investimentos muito embasados eu diria nos grandes objetivos 
que eles têm. Eles não estão investindo por modismo, por grandes tendências.” (E3) 
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Por outro lado, foi apontado a dificuldade que os líderes têm em aprovar projetos que 

visem melhorar a infraestrutura que suporta o uso de BDA, e que com isso não estejam 

diretamente ligados a um retorno de investimento no curto prazo. Desafio esse de apontar valor 

aportado ao negócio também citado por Albertin e Albertin (2016) e complementado por 

Buytendijk et al. (2018a) que aponta que gerar valor implícito necessita de análise minuciosa: 

“Então antes de aprovarem qualquer iniciativa eles perguntam: o que que isso vai 
me trazer do ponto vista de grana mesmo? então isso tem um impacto muito grande, 
é muito difícil fazer projetos estruturantes, onde o retorno é um retorno em um prazo 
mais longo ou alguma coisa que realmente é intangível num primeiro momento que 
talvez seja um acelerador no futuro.” (E4) 

 

Há também a dificuldade de convivência entre o legado e as novas tecnologias de uma 

forma integrada, sem causar uma ruptura nos sistemas que suportam o negócio. Alharthi, 

Krotov e Bowman (2017) colocam que construir uma nova plataforma e independente de big 

data analytics, é a melhor opção para novas organizações. No entanto esta não é uma opção 

prática para organizações existentes com sistema de legado. 

 Dessa forma os executivos entendem e adotaram uma estratégia onde os passos a serem 

dados levam a uma evolução no uso da tecnologia sem causar uma revolução:  

“Já entenderam que para quem tem legado as coisas não são simples, eles também 
entenderam que não adianta botar dinheiro investindo em tudo e mudar tudo porque 
não necessariamente aquilo vai gerar retorno.” (E2) 

Com isso um dos efeitos sentidos quando começaram a acelerar no uso BDA foi a falta 

de recursos na infraestrutura para suportar o crescimento: 

“Nossa capacidade de TI instalada, seja infraestrutura, seja em telecom seja em rede, 
ela não estava preparada para um crescimento desse.” (E1) 

“Temos problemas de performance, o provisionamento de espaço também é 
demorado, esse custo de storage é caro, o custo computacional é caro. Não estão com 
uma arquitetura de fato otimizada, eles conseguem atender com severas restrições.” 
(E4) 

Essa limitação de recursos de infraestrutura está levando a considerarem o uso de novas 

tecnologias que permitam uma maior agilidade para atender as demandas advindas não somente 

do uso direto de BDA, mas de novas iniciativas de negócio: 

“A estratégia para o próximo ano é fazer um investimento em cloud para que se tenha 
um mix entre on premise e cloud para Big Data Analytics, para ter mais agilidade.” 
(E3) 

“Quais tecnologias vão me proporcionar fazer algo diferente de forma da gerar valor 
para o meu cliente de forma mais rápida e atender aos requerimentos de negócio?” 
(E3) 
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4.2.5 Inovação 

Na análise das entrevistas ficam claras visões ou percepções contraditórias, duais, 

quanto ao estímulo à inovação na organização e algumas de suas características como: 

experimentação, governança no acesso aos dados e infraestrutura para experimentação. 

Na visão executiva, para conseguir transformar o negócio agregando novos produtos e 

serviços, “Inovação é meio básico” (E1). O que é apontado por Sperber (2017) como sendo 

uma influência incontestável que os altos executivos podem exercer sobre uma cultura de 

inovação. 

Nesse meio de inovação, os executivos da organização estimulam uma cultura de 

experimentação alinhada aos objetivos do negócio, o que está de acordo com Lindholm-

Dahlstrand, et al. (2019) que colocam que a experimentação mantém um sistema vibrante de 

inovação: 

“Vai experimentar e se não der certo, muda a rota, ou complementa.” (E2) 

“A luz de um grande projeto, um grande objetivo que se vê retorno do investimento, 
eles estão super abertos a fazer, não deu certo refaz, corrige e vamos pra frente.” 
(E3) 

Assim na visão executiva, errar passa a fazer parte dessa cultura de inovação e 

experimentação e que tende a levar ao sucesso: 

“Mas quanto mais erram, mais próximo vão estar do sucesso. Nós acreditamos muito 
nisso, não é fácil, não é só da boca pra fora. Mas é um exercício mental diário que 
nós temos que fazer.” (E1) 

“Quando você consegue demonstrar os benefícios de um projeto para os executivos, 
eles estão dentro e aí dentro desse grande objetivo que é conduzir esse projeto, não 
se vê medo de errar.” (E3) 

Porém, também é citado pelos entrevistados o medo de errar que os colaboradores têm, 

apesar do estímulo executivo a experimentação: 

“O insucesso, o mantra de falhar logo é muito lindo no papel, mas quem falha não 
gosta da falha e se sente marcado” (E2).  

“Nós estamos errando muito [...] dói muito errar, é fácil falar de erro, é fácil colocar 
erro no PowerPoint, mas instigar a cultura de erro no time no dia a dia, ela dói, 
ninguém gosta de falar erro, ninguém gosta de assumir erro, mas isso tem sido 
fundamental para o nosso aprendizado e para nossa velocidade.” (E1) 

Nesse sentido, um alerta feito por um dos entrevistados indica em sua percepção a 

relação de uma certa falta de comprometimento das pessoas em assumir responsabilidade, 

associando isso a cultura de experimentação: 
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“Existe um efeito colateral dessa cultura de experimentação. Uma característica que 
observo, uma certa falta de ownership. Se tudo é do time nada é necessariamente 
meu. Então eu não sou dono de nada, então é como se a dor não vai acontecer para 
mim, vai acontecer para todo mundo, por isso pego mais leve.” (E2) 

Entendendo que a inovação é um pilar importante para os negócios da organização 

estudada, a governança relacionada a privacidade no acesso e análise dos dados, surge como 

sendo uma preocupação importante a ser tratada, dado que um dos objetivos é conseguir que 

uma maior quantidade de colaboradores acessem e usem o BDA, como parte da busca pela 

inovação em cada uma das áreas da organização. Essa preocupação também é apontada por 

Alharthi, Krotov e Bowman (2017), que indicam que a privacidade e a proteção de informações 

pessoais têm sido associadas aos desafios do BDA: 

“Então você tem uma situação que é basicamente uma dicotomia, ao mesmo tempo 
que você quer garantir que o usuário seja empoderado, tenha acesso à informação e 
tenha flexibilidade, e a liberdade para gerenciar os dados, você cria um problema 
muito sério de governança e inclusive de exposição a risco, de dano de imagem.” 
(E4) 

“Você começa a entender que realmente a criatividade e o empoderamento, não está 
em você como líder. Mas está no time.” (E1) 

Assim “o grande desafio é isso. É continuar essa jornada de data-driven, tratando essa 

dicotomia de democratizar a informação e manter o mínimo de governança” (E4). 

4.3 EFEITOS POSITIVOS E NEGATIVOS DOS FATORES ORGANIZACIONAIS 
SOBRE OS OBJETIVOS DO NEGÓCIO 

Nessa pesquisa procurou-se identificar também efeitos positivos e negativos percebidos 

dos fatores organizacionais estudados, sobre os objetivos de negócio. 

4.3.1 Liderança 

A liderança é apontada como de fato sendo suportiva no uso de BDA, em realizar 

mudanças, assim como em adquirir novos conhecimentos. 

“[…] é uma pessoa assim bem inovadora, pensando em tecnologia, pensando em 
fazer diferente.” (E3) 

Apesar disso, realizar investimentos em projetos de infraestrutura que venham a 

suportar novas aplicações parece ser um problema: 

“Então antes de aprovarem qualquer iniciativa eles perguntam: o que que isso vai 
me trazer do ponto vista de grana mesmo? então isso tem um impacto muito grande, 
é muito difícil fazer projetos estruturantes, onde o retorno é um retorno em um prazo 
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mais longo ou alguma coisa que realmente é intangível num primeiro momento que 
talvez seja um acelerador do future.” (E4) 

O que já causou problema reconhecido pela linha executiva: 

“Nossa capacidade de TI instalada, seja infraestrutura, seja em telecom seja em rede, 
ela não estava preparada para um crescimento desse.” (E1) 

 

4.3.2 Cultura 

Essa foi apontada como sendo a parte mais difícil no processo de transformação em 

curso na empresa: 

“A parte organizacional foi o mais difícil. Colocar na cabeça das pessoas, da nossa 
própria, que você precisa mudar o modelo que por si só tem sido vencedor. É muito 
difícil.” (E1)  

Mas, é entendido que a cultura é parte fundamental na estratégia de negócio traçada e 

no impacto dos resultados da organização: 

“Não adianta ter uma boa estratégia sem ter uma boa cultura. A cultura come a 
estratégia no café da manhã.” (E1) 

 

4.3.3 Recursos Humanos 

Na visão do executivo entrevistado, o maior impactante para os resultados do negócio 

são as pessoas “Pessoas. 90% pessoas. Pessoa, cultura. As relações entre as pessoas e as várias 

áreas.” (E1). Dessa forma, considerando a evolução nos resultados de negócio apontados pela 

organização, o impacto tem sido positivo, com crescimento de receita previsto de mais de 26% 

para 2019. 

“Nós quintuplicamos o volume de propostas de crédito do dia pra noite.” (E1) 

Ainda em recursos humanos outro tópico discutido foi o treinamento e preparação das 

pessoas. E aqui é percebido uma oportunidade de melhorar a capacitação dos profissionais, 

como o citado por E3. 

“Quando você olha profissionais na linha de baixo, field, você tem oportunidade de 
crescimento e capacitação dos profissionais.” (E3) 

Outro fator citado que pode trazer impactos negativos é a rotatividade de profissionais, 

considerada alta, e a baixa resiliência dos novos. 
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“Nós vemos um turnover muito grande na equipe. Algo assim de 20% a 30% da 
equipe mudou ao longo desse ano.” (E2) 

“Tem uma coisa muito engraçada que é da geração também, que é a baixa 
resiliência.” (E2) 

4.3.4 Tecnologia 

No que toca o uso de BDA, o impacto apontado é positivo no sentido que através do seu 

uso, foi possível identificar novas áreas de atuação para a organização o que tem impactado 

diretamente os resultados e objetivos traçados. 

“TI suportando o negócio e os clientes, faz com que os resultados dos últimos 3 
semestres sejam bem animadores.” (E1) 

Porém, a infraestrutura tecnológica que suporta o negócio tem causado preocupações 

quanto a integração com sistemas legados e capacidade de suportar a demanda. 

“Do ponto de vista de transformação, eles já entenderam que para quem tem legado 
as coisas não são simples, eles também entenderam que não adianta botar dinheiro 
investindo em tudo e mudar tudo porque não necessariamente aquilo vai gerar 
retorno.” (E2) 

“Nossa capacidade de TI instalada, seja infraestrutura, seja em telecom seja em rede, 
ela não estava preparada para um crescimento desse.” (E1) 

4.3.5 Inovação 

Na categoria de inovação, com a implantação e expansão no uso do cartão de crédito de 

bandeira própria para atender uma quantidade maior de clientes selecionados, tendo como base 

análises de BDA, foi possível expandir em muito a base de clientes o que é um efeito positivo, 

porém causando stress na infraestrutura de TI que não estava preparada para atender a demanda. 

“Nós triplicamos nossas instalações por segundo do dia pra noite. Nós 
quintuplicamos o volume de propostas de crédito do dia pra noite.” (E1) 

Como resultado do incentivo a inovação, fazendo extensivo uso de analytics para 

entender o perfil dos clientes, foi possível criar outras ofertas de serviços sobre as quais há 

grande expectativa de geração de valor ao negócio: 

“Nós temos mais que uma jornada hoje, não somente a jornada de cartão de crédito 
e Consumer Finance. Nós temos outras jornadas de seguro e outras que virão.” (E1) 

“Eles bancaram risco financeiro com dados chegaram à conclusão que um grande 
percentual dos seus clientes também eram clientes de outro negócio adquirido e fazia 
total sentido que esses clientes pudessem comprar a crédito.” (E2) 

“Fazer ofertas customizadas, produtos financeiros mais customizados para eles.” 
(E3) 
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4.4 RESUMO DA ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Com a análise das informações produzidas pelas entrevistas e material coletado, foi 

possível comprovar que os fatores organizacionais, identificados na revisão de literatura, de 

liderança, cultura, recursos humanos, tecnologia e inovação, exercem influência no uso de BDA 

na organização estudada. No Quadro 6 temos um resumo da análise realizada com relação as 

questões objetivo investigadas.



60 
 

  

 

Quadro 6 – Resumo da análise 

Questão Resultado 
Identificar objetivos do 
negócio no uso de BDA. 

Entender o comportamento dos clientes da organização, "jornada do cliente”. 
 
Possibilitar inovar e atingir um fator de diferenciação que possa gerar diferencial competitivo. 

 Liderança Cultura Recursos Humanos Tecnologia Inovação 
Analisar os impactos dos 
fatores organizacionais no 
uso de BDA na organização. 
 

(+) A vinda de um 
executivo de fora da 
organização, com 
conhecimento e 
experiência de BDA 
ajudou a dar mais 
segurança para as 
mudanças que seriam 
executadas. 
 
(+) Escolher um recurso 
interno para liderar a 
prática de BDA 
contribuiu com o 
conhecimento do negócio 
e da organização. 

(+) Ao adotarem uma 
forma matricial de 
gerenciamento, 
permitiram que os 
recursos e conhecimento 
fossem compartilhados. 
  
(+) A implementação de 
squads, permitiu montar 
grupos multifuncionais 
com autonomia no 
planejamento e execução 
de projetos. 
 

(+) Identificaram gaps de 
conhecimento e preparo 
das equipes, para 
poderem direcionar ações 
corretivas.  
 
(-) Mas não construíram 
um plano de treinamento 
para as novas tecnologias 
e técnicas. 
 
(-) Apontaram a 
dificuldade de adaptação 
dos colaboradores. 
 

(+) Entendem que a 
tecnologia tem papel 
importante como suporte. 
 
(-) Mas têm dificuldade 
em aprovar investimento 
em infraestrutura básica e 
capacidade para suportar 
o crescimento futuro.  
 
(-) Enfrentam desafio de 
convivência do legado 
com as novas tecnologias. 

(+) Os executivos 
estimulam inovação e 
experimentação.  
 
(-) Mas há preocupação 
dos colaborares com a 
possiblidade de errar. 
 
(-) Enfrentam o desafio 
de democratizar o uso de 
dados, mas manter a 
governança relacionada a 
privacidade no acesso e 
análise dos dados. 

Identificar e analisar efeitos 
positivos e negativos dos 
fatores organizacionais sobre 
os objetivos do negócio. 

(+) É vista como 
suportiva e positiva no 
impacto sobre os 
objetivos do negócio. 
 

(+) É identificada como 
parte fundamental na 
estratégia de negócio 
traçada e no impacto dos 
resultados da organização 
que é visto como 
positivo. 

(+) Pessoas é apontado 
como o fator mais 
impactante para os 
resultados considerados 
positivos.  
 
(-) Mas falta de 
preparação, turnover e 
baixa resiliência das 
pessoas é tido como fator 
negativo. 

(+) É apontado como 
tendo impacto positivo 
nos resultados 
alcançados.  
 
(-) O legado e a 
capacidade da 
infraestrutura de suportar 
a demanda são colocados 
como pontos de 
preocupação. 

(+) É visto como positivo, 
principalmente pelo 
sucesso alcançado com a 
criação de novas ofertas e 
expansão da base de 
clientes. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Esse estudo tinha como principal objetivo procurar entender e analisar os fatores 

organizacionais que devem estar presentes para que o uso do BDA tenha potencial de gerar 

valor para o negócio. 

Essa é uma questão fundamental para que as organizações interessadas em explorar o 

BDA, tenham referência que possa contribuir para sua própria avaliação sobre a melhor 

estratégia para explorar essa tecnologia, procurando endereçar fatores que possam se colocar 

como barreiras no sucesso de uso de BDA. Para isso, optou-se por realizar uma pesquisa 

qualitativa de estudo de caso no mercado brasileiro.  

A organização estudada, motivada por uma competição grande no seu setor, decidiu 

rever sua estratégia decidindo focar em entender o comportamento de seus clientes, o que 

nomearam como “jornada do cliente”, e atingindo esse entendimento, inovar criando novas 

ofertas para melhor atendê-los e com isso procurar atingir um fator de diferenciação da 

organização na ótica de seus clientes que permita conseguir criar diferencial competitivo. 

Lehrer (2018) também conclui que os investimentos em BDA e sua aplicação à inovação, é uma 

resposta na busca por serviço individualizado. 

Essa visão estratégica que faz uso extensivo do BDA, mostrou que a escolha da 

organização para esse estudo foi acertada.  

Os fatores organizacionais levantados na revisão de literatura, permitiram propor o 

agrupamento desses em cinco grandes categorias que foram consideradas nesse estudo de caso: 

liderança, cultura, recursos humanos, tecnologia e inovação. 

É possível afirmar que todos os fatores organizacionais analisados se provaram como 

influenciadores do sucesso no uso de BDA para os negócios. 

Na categoria liderança, a estratégia de encontrar no mercado a pessoa de um líder que 

tivesse experiência de negócio alinhada a implantação e uso de BDA, se mostrou como sendo 

acertada para gerar confiança nas transformações que a organização passaria a executar. 

Ainda nessa categoria, escolher para gerenciar a área de BDA um colaborador interno 

que possuía características, no entendimento executivo, como: conhecimento da organização, 

conhecimento do negócio e aberto ao novo, tende a acelerar o processo de transformação, mas 

carrega riscos quanto à execução de mudanças necessárias devido aos laços e histórico 

existente.  
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Culturalmente, a reorganização de como os times trabalham e como interagem entre si, 

onde a colaboração e a formação multidisciplinar passam a ser fatores chave, contribui para 

disseminação do conhecimento, tanto técnico quanto de negócio. 

Como apontado por Alharthi et al. (2017), “uma organização deve primeiro modificar 

sua cultura para apoiar as bases de tomada de decisão para aproveitar ao máximo de 

oportunidades de big data”.  

Na categoria analisada de recursos humanos que abrange várias características, a 

aceitação das mudanças, e aqui a resiliência necessária para enfrentar o novo, assim como o 

conhecimento no uso das tecnologias de BDA, tornam-se chave para o sucesso.  

O desenvolvimento do conhecimento no uso de BDA é apontado como fator 

determinante no sucesso de uma estratégia de BDA por vários pesquisadores como Janssen et 

al. (2017), assim como a dificuldade em atender a demanda por recursos como cientistas de 

dados, analistas de dados e experts em tecnologia de BDA (ALHARTHI et. Al, 2017). Nesse 

sentido, do conhecimento específico de BDA, pode ser atendido através da contratação de 

recursos externos, seja com novos funcionários ou terceirizados. Parte do objetivo aqui é que o 

conhecimento trazido por esses novos profissionais possa ser difundido mais rapidamente entre 

os colaboradores. Felix (2018) também identifica o desafio de falta de talento, indicando 

também a aquisição de competências externas, como consultorias, para lidar com essa 

realidade. 

A organização tem procurado explorar ao máximo as tecnologias que possuem em BDA 

sem fazer grandes investimentos nas tecnologias mais recentes. Apesar do direcionamento 

estratégico que faz uso intensivo de dados, BDA, e dos resultados positivos que a organização 

experimenta, justificar investimento em tecnologia alinhado ao valor esperado pelo negócio 

continua a ser um desafio. Esse desafio é amplamente discutido na literatura acadêmica, por 

exemplo Grover et al. (2018) que afirma que antes de saber como medir o valor estratégico dos 

negócios de BDA, as empresas podem desejar medir o valor funcional por meio do retorno do 

investimento (ROI). 

Os sistemas legados, sua integração com novos sistemas como BDA, e a divisão de 

orçamento entre ambos, continua sendo um desafio. Nesse sentido, organizações mais novas 

tem a vantagem de não ter sistemas legado, mas a desvantagem de não ter uma base de dados e 

de clientes tão representativa. 

Quanto a inovação, o incentivo para o surgimento de uma cultura de inovação, onde a 

experimentação faça parte, têm seus desafios em conseguir disseminar a aceitação de erros e 
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falhas, mesmo com o entendimento executivo de que os erros levam a estar mais próximo do 

sucesso. 

Outro desafio enfrentado por BDA em seu uso amplo dentro das organizações, o que 

incentiva a inovação, é a governança necessária no controle sobre a privacidade e manipulação 

dos dados, ainda mais em um ambiente regulatório novo estabelecido pelo Governo Federal do 

Brasil quanto ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoas física ou jurídica, pública 

ou privada, tendo como objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade de acordo com a lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (BRASIL, 2018).  

Dessa forma, ficou demonstrado que há indícios claros que os fatores organizacionais 

estudados influenciam para que o BDA tenha potencial de gerar valor para o negócio, assim 

como também alguns dos desafios desses fatores, como sintetizado na Figura 20. 

 

Figura 20 - Síntese das conclusões 

 

 

5.1 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

A prática e tecnologias de BDA têm sido colocados como um caminho a ser adotado 

por organizações de diferentes setores. Mas experienciar o valor de BDA de uma forma 

consistente, tem se mostrado como um desafio. Dessa forma esse estudo contribui quando 

refletindo sobre fatores organizacionais que devem estar presentes para que o BDA tenha 

potencial de gerar valor para o negócio, identifica fatores positivos e desafios na adoção de 

BDA. 

O caso estudado confirma outros estudos acadêmicos quanto a escolha e características 

dos executivos e líderes para uma iniciativa de BDA, entendida como sendo de sucesso. 

Entender seus clientes para detectar e responder suas necessidades

Inovar com novos produtos e serviços

Liderança vista como experiente, suportiva
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Cultura é identificada como parte 
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Grupos multifuncionais em estrutura 
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resiliência

Tecnologia tem impacto positivo nos 
resultados
Desafio do legado
Desafio em aprovar investimentos

Inovação e experimentação é estimulada
Medo de errar
Desafio com governança
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de 
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Fica demonstrado nesse estudo de caso que fatores organizacionais relacionados a 

cultura e recursos humanos, são apontados como sendo os mais desafiadores em um processo 

que envolva gerar valor para o negócio com o uso de BDA, de tal forma que a organização se 

transforme para usar dados como uma peça central em sua estratégia que se estenda a toda a 

organização.  

O fator de resiliência dos novos colaboradores quanto à pressão do negócio, à reação e 

à adaptação dos mais experientes quanto a uma cultura de inovação e experimentação, e 

governança necessária no gerenciamento de dados, também surgem como desafios. 

Ao mesmo tempo, nota-se a dificuldade da convivência entre os ambientes legado e 

novo, do ponto de vista de tecnologia e investimentos. 

5.2 LIMITAÇÕES 

Como um estudo de caso realizado com uma única organização, fica claro que os 

resultados podem não se aplicar a outras organizações e diferentes setores. 

Apesar que o estudo de caso permite ao pesquisador explorar através de coleta de 

múltiplas fontes, as entrevistas foram realizadas com uma quantidade e qualidade limitada de 

participantes. Dessa forma alguns aspectos do referencial teórico podem não ter tido 

oportunidade de serem discutidos durante o processo de entrevistas. 

Assim o resultado da pesquisa realizada acaba limitada à organização e visão dos 

entrevistados. 

5.3 ESTUDOS FUTUROS 

A sugestão para estudos futuros inclui ampliar a quantidade de organizações assim como 

incluir diferentes setores como participantes. 

Alguns fatores citados no estudo como causando impacto no uso de BDA podem ser 

estudados mais profundamente, como a nova lei de proteção de dados, assim como a possível 

falta de resiliência e aumento de turnover de pessoas. 

Como uma última sugestão, pode-se realizar uma pesquisa quantitativa que aborde 

BDA, as capacidades organizacionais e o impacto percebido de valor para o negócio da 

organização. 
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APÊNDICE A – PROTOCOLO PARA ENTREVISTAS 

1 Contato inicial e apresentação do projeto de pesquisa 

2 Convite formal para entrevista 

3 Início da entrevista revendo o cunho acadêmico e de confidencialidade do 
entrevistado e organização 

4 Confirmação de autorização para gravação e posterior transcrição para 
análise 

5 Uso do questionário como guia para a entrevista 

6 Confirmação de disponibilidade para esclarecimento posterior 

7 Agradecimento pela disponibilidade e informações 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

A) CULTURA E ORGANIZAÇÃO 

1) Como está estruturada a estratégia de analytics na organização? 

2) Existe um departamento/área/unidade focado no uso de analytics? 

3) Como a unidade que cuida de analytics interage com outras unidades/departamentos no 

levantamento e execução de projetos? 

4) Como é estruturada a equipe que trabalha com analytics para atender diferentes 

projetos? 

 

B) LIDERANÇA 

1) Existe um líder executivo definido que cuida da área de analytics? 

2) Como é o conhecimento técnico e de negócio do líder, considerando o uso de analytics? 

3) Como é o compromisso gerencial com o uso de analytics? 

 

C) TECNOLOGIA 

1) Qual o nível de confiabilidade, estabilidade e performance da infraestrutura que suporta 

analytics? 

2) Qual o nível confiabilidade e estabilidade dos sistemas e aplicações que suportam o 

analytics? 

 

D) INOVAÇÃO 

1) Como é a cultura de inovação dentro da empresa? 

2) Como são tratadas falhas de projeto? 

 

E) RECURSOS HUMANOS 

1) Qual o nível de conhecimento analítico das pessoas trabalhando diretamente com a 

solução? 

2) Qual incentivo ou programa que existe para as pessoas dos diversos departamentos 

desenvolverem conhecimento analítico? 

3) Qual o grau de experiência de negócio e analítico das pessoas que trabalham diretamente 

com a solução? 

4) Qual tem sido a capacidade de atrair e reter profissionais com conhecimento e 

experiência em analytics? 
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APÊNDICE C – CONVITE INDIVIDUAL AOS ENTREVISTADOS 

Prezado(a), 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa acadêmica “Big Data Analytics 
e uma análise de fatores organizacionais determinantes para que gere valor ao negócio: um 
estudo de caso no mercado brasileiro”, realizada no âmbito de conclusão de curso de mestrado 
da Fundação Getulio Vargas. 

Esse estudo procura identificar e analisar fatores organizacionais que influenciam no 
uso de analytics na busca de gerar valor para o negócio na criação e ou melhora de produtos, 

serviços, processos ou modelos com o uso dessas tecnologias. 

A participação na pesquisa engloba uma entrevista com gravação de áudio com sua 
transcrição para fins de análise de conteúdo, e a resposta a um questionário final de validação. 
A participação se dará de forma anônima e organização estudada também permanecerá 

anônima. Não haverá divulgação de áudio da entrevista, nem de sua transcrição integral. 
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