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“It is a capital mistake to theorize before one has 

data. Insensibly one begins to twist facts to suit 

theories, instead of theories to suit facts.”  
 

 

 

Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes 

 

 

 



“In God we trust;  

all others must bring 
data” 

 

 

Barry Beracha. Sara Lee Bakery Group 

 



“The Data Deluge”, The Economist February 2010 

 



“Withholding information is the essence of tyranny. 

Control of the flow of information is the tool of 

the dictatorship.”  
Bruce Coville 

 



Contexto 



• Imperativo de controlar as despesas; 

• Racionalizar processos, simplificar; 

• Menos investimento; 

• Fazer mais com menos; 

• Inovar  

• Nos processos e nas práticas de gestão; (aumentos de eficiência 1930 economist) 

• Aumentar a produtividade; 

• A tecnologia e know-how para transformar recursos nos outputs 

desejados; 

 

 

Contexto 



………….. 

Contexto 



“A final productivity driver will be something 

businesses are creating in digital bucket loads: 

information.”  
 

 

Bisson, P., et al. McKinsey Quarterly June 2010 

 

 

 

Contexto 



Fonte: The IDC Digital Universe study projects enormous growth in the amount of data being created and stored each year. (source: IDC, EMC) 

Contexto 



Contexto 



1. Ambiente “data rich and information poor” 

2. De entre todos os recursos a informação é 

provavelmente, o mais mal gerido;  

3. Duplicação, a falta de estandardização, a falta 

de atenção à qualidade; 

4. Falta de estandardização semântica, termos 

comuns têm diversos significados dependendo do 

departamento da organização; 

5. Estão no centro de grandes batalhas de poder; 

Contexto 



1. A informação é (infinitamente) partilhável; 

Fonte: Moody & Walsh ECIS 99 



2. O valor da informação aumenta com a utilização; 

Fonte: Moody & Walsh ECIS 99 



3. A informação é perecível; 

Fonte: Moody & Walsh ECIS 99 



4. O valor da informação aumenta com a sua 

exactidão; 

Fonte: Moody & Walsh ECIS 99 



5. O valor da informação aumenta quando 

combinada com informação adicional; 

Fonte: Moody & Walsh ECIS 99 



6. Mais não é necessariamente melhor; 

Fonte: Moody & Walsh ECIS 99 



7. A informação não se gasta; 

Fonte: Moody & Walsh ECIS 99 



• Como Criar Organizações “Inteligentes”: 
 

 

• Executivos seniores fortemente empenhados no 

desenvolvimento de uma gestão baseada em factos; 

• Dados de elevada qualidade (qualidade, integração e consolidação, 

política de acesso e difusão, meta-dados) 

• Uma infra-estrutura tecnológica capaz (grandes quantidades de 

dados “consomem” grandes quantidades de processamento; integração entre 

aplicações) 

• Competências analíticas (difíceis de arranjar, é indispensável familiaridade 

com o negócio, relação próxima e de confiança entre os analistas e os decisores) 



"It is not necessary to do 

extraordinary things to get 

extraordinary results.“ 

 
Warren Buffett, CEO of Berkshire Hathaway  

 
 



“If you don’t know where 

you are going, you will wind 

up somewhere else.” 

 
Yogi Berra, Jogador de Baseball  

 
 



“You can see the computer 

age everywhere but in the 

productivity statistics.” 

 
(Solow Computer Paradox) Robert Solow, Economista  

 
 



• Vantagens 

• Melhoria da qualidade da decisão; 

• Fixação do conhecimento da actividade; 

• Maior transparência; 

• Maior escrutínio; 

• Evitar a ditadura do politicamente correcto; 

• Acabar com o “achismo”,  

• Mais importante, acabar com a demagogia; 



• Desafios 

• Não se compadece com lideranças fracas ou 

transitórias; 

• Necessidade de “atacar” os privilégios 

informacionais e a balcanização dos dados; 

• Necessidade de competências analíticas; 

• A gestão baseada em factos pode não ser adequada 

para todos os egos (nem todas as agendas); 



Conclusão 

• Nos próximos anos a única coisa que não vai 
faltar são os dados (e provavelemente os aumentos de impostos); 

 

• Um melhor uso da informação: 

• Permite transformar o processo decisional; 

• Conferir-lhe uma natureza mais factual; 

• Aumentar a eficiência e diminuir o desperdício; 

• Aumentar a proactividade; 

 



Agenda 



Esforço oculto 

“Life is hard; it's harder if 
you're stupid.” 

 
John Wayne 



FIM 


