Aplicando Governança de Dados Inteligente

O que é governança de dados?
Cite um tipo de ativo que toda
empresa precisa administrar
●
●
●
●
●

Dados (banco de dados / f)
Relatórios de BI /
Dashboards
Termos de negócios
Métricas / KPI
…

Nomeie coisas (atributos) que eles
precisam saber sobre cada ativo.
●
●
●
●

Quão importante são as coisas
(atributos) de cada ativo?
●

Vamos explorar
juntos !

É muito importante!!

Nome
Descrição
Localização
Integridade

●
●
●
●

Sensibilidade / Classificação
Proprietário
Qualidade
…

Quem é responsável
pela exatidão dos
atributos?
●

Tradicionalmente, dizia-se que apenas os líderes de governança
e administradores eram responsáveis,

que todos são responsáveis.

mas acreditamos

De uma outra maneira, governança é?
Exercitar autoridade e controle (planejamento,
monitoramento e aplicação) sobre a gestão de
decisões sobre os dados, independentemente de
terem uma função formal de governança de dados.
Aqueles que estabelecem um dado formal são mais
capazes de aumentar o valor que obtêm de seus
ativos de dados.

Gestão de Dados

ativos de dados. Todas as organizações tomam

Governança

DAMA

O programa de governança exerce autoridade
e controle com maior intencionalidade
(Seiner, 2014).
O objetivo da Governança de Dados é
garantir que os dados sejam gerenciados de
forma adequada, de acordo com as políticas e
melhores práticas (Ladley, 2012).

Dados

Políticas Processos
Padronizações
Regras e Responsabilidade
Regulamentações
Ingestão; Limpeza; Integração; Segurança;
Definição e Entendimento; Modelagem;
Interoperação; Disseminação; Análises;
Qualidade ; Dados Mestres
Gestão

Valor

O que impulsiona a governança de dados?
Dois motores impulsionam as ações de governança
1. Conformidade ( Segurança, controle e regulamentações)
2. Cultura de Dados (Alfabetização)

O que impulsiona a governança de dados?
1. Conformidade é um motor “defensivo” que é
necessário e evita sanções, penalidades e perda
de reputação nas empresas.
2. Conformidade trata de mitigação de risco,
certificação e preparação para auditorias.
3. Setores altamente regulamentadas têm uma
maior necessidade de conformidade

Estes dois

1. A alfabetização em dados e uma cultura orientada
para os dados são motivadores “ofensivos” que
visam a eficiência e eficácia da empresa.
2. Ajude os analistas de negócios a encontrar,
compreender e reutilizar dados.
3. A confiança nos dados é impulsionada pela
qualidade e certificação dos dados.

motores não são excludentes, mas um vai dominar mais do que o outro.

A governança de dados está na mente de
TODOS

Explosão de Dados
Crescimento exponencial de
dados - IDC

”A soma de todos os dados
criados, capturados ou
replicados em locais centrais,
de borda e de terminal se
expandirá de 33 ZB em 2018
para 175 ZB em 2025.”

Fuga de Dados
”O número de violações de
dados relatadas aumentou
33% em 2019, resultando em
mais de 7,9 bilhões de
registros pessoais expostos. "

Prioridade
”A governança de dados
ultrapassou a segurança
cibernética como a principal
preocupação de diretores e
executivos. "

O caminho para uma governança eficaz não
está claro ...
Existem várias definições e estruturas de governança de dados para escolher.

Ainda assim, as iniciativas de governança falham.
Fonte: datagovernance.com

…Projetos que falham
“Durante 2022, apenas 20% das organizações que investem em governança da informação
terão sucesso na escalabilidade da governança para negócios digitais..”
SAUL JUDAH
Research Director

“Na maioria dos casos, todas as empresas têm lutado com o que também podemos chamar de
extremidade operacional da governança na aplicação de políticas..”
ANDREW WHITE
Research VP

“Houve uma explosão de produtos com recursos limitados e de nicho, mas alegando fazer
gerenciamento de metadados, isso está semeando confusão nos esforços para projetar uma
solução para lidar com a governança ponta a ponta...”
SANJEEV MOHAN
Research Director

+

JOE MAGUIRE
Senior Director Analyst

Pontos de falhas

• Focado apenas em governar dados e não no comportamento das pessoas.
• Longo, caro.
• Defensivo - concentra-se principalmente na mitigação de riscos.
• Pouca adoção, não exercida no ponto de uso dos dados

Abordagens Governança de Dados
1

2

3

COMANDO E CONTROLE

TRADICIONAL

NÃO INVASIVA

DADOS

PAPÉIS

PROCESSOS

COMUNICAÇÃO

MÉTRICAS

FERRAMENTAS

Componentes núcleos

Abordagens Governança de Dados
3
NÃO INVASIVA

Componentes núcleos
DADOS

Dados, Informação e Conhecimento

PAPÉIS

Reconhecer e formalizar os papéis

PROCESSOS
COMUNICAÇÃO
MÉTRICAS
FERRAMENTAS

Aplicar processos
Você esta pronto para fazer isto
Medição de valores
Aproveita, constrói e compra

Governança de Dados Ativa
São 07 pontos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

chaves para o sucesso.

Pratica e não apenas teoria
Centrada no negócio
Implementação incremental
Dirigida por uma comunidade
Participação guiada
Valores dos usuários
Pensando nos ativos de negócio – dados.

Fundamento para Governança Inteligente
Para melhorar um mundo inteligente e racional

Cultura de Dados

Pesquisa e descoberta
de dados

Alfabetização em
Dados

Governo de Dados

Fundamento para Governança Inteligente
Para melhorar um mundo inteligente e racional
Aumentar o Valor

Reduzir riscos e erros

• Negócio orientado por dados.
• Alinhar em torno de métricas.
• Democratizar uso dos dados.

• Conformidades
• Regulamentações
• Riscos
Cultura de Dados

Pesquisa e descoberta
de dados

Alfabetização em
Dados

Governo de Dados

O que é um catálogo de dados?
• Um repositório de metadados baseado nas fontes de

informação disponíveis em toda a organização
- Pesquisa e descoberta

Responda a essas
perguntas-chave:

- Governança e curadoria de dados

- Colaboração e análise
•

Catalogue uma ampla gama de ativos de informação
- Conjunto de dados, tabelas, artigos, relátorios, consultas, visualizações e
conversas

Como encontrar as
informações?

Isso pode ser usado?

• Inclue recursos integrados, como:
Glossário de negócios

Linhagem

Catálogos visão 360º.

Motor de Pesquisa LN

Deveria ser usado?

Como deve ser usado?

Relação de programas
Tradicional
Cima para Baixo
Controle
Administração Centralizada

GESTÃO DE DADOS
___________________
Gerenciar dados e prover
acessos
Requisitos de política para
implementação

GOVERNANÇA DE DADOS
___________________
Decidir, aprovar e monitorar
politicas de conformidades

Estrutura de fontes de
dados e uso de metadados

Solicitação de
Acesso

CATÁLOGO DE DADOS
___________________
Compartilhar conhecimentos e
experiências
Notificação de novos ativos de informação

Inteligente
Baixo para Cima
Agilidade e Engajamento

Catálogo com clareza, gestão e confiança
Transações

Negócio

Relatórios

Análises
Encontrar
Entender
Confiar

CATÁLOGO DE DADOS

Utilizar
Colaborar
Contribuir

Tecnologia
Gestão de
Dados

Data Lakes
Warehousing
Big Data
MDM/ Ref Data

Manutenção
de
Aplicações

ERP´s
Arquivos
Artigos
Conversas

Governança
de Dados

Ponto central para o consumo da informação.

Perspectiva de se obter um ativo de
informação
Proteção, Segurança e Limites

PROTEGER

Disponibilidade, garantias e acesso

OFERTAR

Mudanças significativas para um modelo
mais ativo e inteligente.
A governança de dados está evoluindo de uma responsabilidade centralizada
para uma distribuição distribuída

Centralizado
Comando e Controle

Orientado pela comunidade
Colaboração Social

Tendência Crowdsourcing moderno e das
redes sociais

Como um catálogo funciona a nosso favor?
O catálogo está se tornando a plataforma para o consumo e

compreensão dos dados (Data literacy):
-

Catalogando tabelas, relatórios de BI, API, métricas, artigos, etc..

-

Fornecendo contexto de dados com glossários, descrição, principais usuários,
classificação de popularidade, etc..

-

Incentivando a colaboração, permitindo comentários, marcação, notificações, etc..

-

Habilitando a comunidade nos padrões e políticas de dados.

Qual a função do Catálogo de Dados?
Sistema de referência para ativos relacionados aos dados para:
‣

Compreender onde existem e como utilizar dado sensíveis;

‣

Ajudar a identificar e mascarar os dados;

‣

Documentar como os dados confidenciais são processados e sua linhagem;

‣

Associar quais políticas se aplicam ao seu uso;

‣

Automatizar de tarefas de classificação e curadoria;

‣

Melhorar a confiança e segurança de dados descritivos e metadados.

Governança de Dados em ação
Impulsionar o Governo de Dados

Foco nas pessoas

Operacionalizar

Colaborar

Inteligente

Adaptável

Compreenda o
comportamento;
descobrir e formalizar a
relação com os dados

Aplicar a política no ponto de
uso dos dados; medir por
meio de análises

Colaboração aberta e
voltada para a
comunidade

Automatizado e orientado
via AI e ML

Adapte-se às mudanças no
ambiente de negócios com
agilidade

Proposta de Governança Inteligente e moderna

Inicio Impulsionado

Operação e Expansão
Identificar e Acionar
os Atores
Responsáveis

Políticas e Padrões

•
•
•
•
•
•
•
....

Ingestão dos Ativos

Listar e Recrutar a
Comunidade

Nomes
Descrições
Classificações e Tags
Complementos
Qualidade
Acurácia
Tempo de Vida

Treinar a
Comunidade

Resolver as
Questões

Tipos de Ativos Chaves
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termos de Negócio
Glossário
Métricas de Negócio
Relatórios de BI
Queries
Banco de Dados
Tabelas
Fontes de Dados
Artigos
.......

Engajamento e Ciclo de Adoção

Medir e Monitorar
a Curadoria dos
Dados

Praticar a Curadoria
dos Dados

Dimensão de Negócio
Dimensão Técnica
Dimensão Conformidade

Funcionalidades desejáveis em uma Ferramente de
Catálogo de Dados em Governança Inteligente

Identificando Administradores Potenciais com Análise
de Comportamento
Inicio Impulsionado

Operação e Expansão
Identificar e Acionar
os Atores
Responsáveis

Políticas e Padrões

•
•
•
•
•
•
•
....

Ingestão dos Ativos

Listar e Recrutar a
Comunidade

Nomes
Descrições
Classificações e Tags
Complementos
Qualidade
Acurácia
Tempo de Vida

Treinar a
Comunidade

Resolver as
Questões

Tipos de Ativos Chaves
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termos de Negócio
Glossário
Métricas de Negócio
Relatórios de BI
Queries
Banco de Dados
Tabelas
Fontes de Dados
Artigos
.......

Engajamento e Ciclo de Adoção

Medir e Monitorar
a Curadoria dos
Dados

Praticar a Curadoria
dos Dados

Dimensão de Negócio
Dimensão Técnica
Dimensão Conformidade

Ingestão automática de metadados

Inicio Impulsionado

Operação e Expansão
Identificar e Acionar
os Atores
Responsáveis

Políticas e Padrões

•
•
•
•
•
•
•
....

Ingestão dos Ativos

Listar e Recrutar a
Comunidade

Nomes
Descrições
Classificações e Tags
Complementos
Qualidade
Acurácia
Tempo de Vida

Treinar a
Comunidade

Resolver as
Questões

Tipos de Ativos Chaves
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termos de Negócio
Glossário
Métricas de Negócio
Relatórios de BI
Queries
Banco de Dados
Tabelas
Fontes de Dados
Artigos
.......

Engajamento e Ciclo de Adoção

Medir e Monitorar
a Curadoria dos
Dados

Praticar a Curadoria
dos Dados

Dimensão de Negócio
Dimensão Técnica
Dimensão Conformidade

Automação de tarefas do administrador de dados

Inicio Impulsionado

Operação e Expansão
Identificar e Acionar
os Atores
Responsáveis

Políticas e Padrões

•
•
•
•
•
•
•
....

Ingestão dos Ativos

Listar e Recrutar a
Comunidade

Nomes
Descrições
Classificações e Tags
Complementos
Qualidade
Acurácia
Tempo de Vida

Treinar a
Comunidade

Resolver as
Questões

Tipos de Ativos Chaves
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termos de Negócio
Glossário
Métricas de Negócio
Relatórios de BI
Queries
Banco de Dados
Tabelas
Fontes de Dados
Artigos
.......

Engajamento e Ciclo de Adoção

Medir e Monitorar
a Curadoria dos
Dados

Praticar a Curadoria
dos Dados

Dimensão de Negócio
Dimensão Técnica
Dimensão Conformidade

Painéis de controle de qualidade de dados e progresso
de curadoria
Inicio Impulsionado

Operação e Expansão
Identificar e Acionar
os Atores
Responsáveis

Políticas e Padrões

•
•
•
•
•
•
•
....

Ingestão dos Ativos

Listar e Recrutar a
Comunidade

Nomes
Descrições
Classificações e Tags
Complementos
Qualidade
Acurácia
Tempo de Vida

Treinar a
Comunidade

Resolver as
Questões

Tipos de Ativos Chaves
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termos de Negócio
Glossário
Métricas de Negócio
Relatórios de BI
Queries
Banco de Dados
Tabelas
Fontes de Dados
Artigos
.......

Engajamento e Ciclo de Adoção

Medir e Monitorar
a Curadoria dos
Dados

Praticar a Curadoria
dos Dados

Dimensão de Negócio
Dimensão Técnica
Dimensão Conformidade

Os 4 principais usos de casos no mercado
Produtividade dos Analistas

Governança e Administração

Conformidade Regulatória

Migração Cloud

Expandir a capacidade de encontrar as informações; entender as origens,
completude, qualidade; entender o que esta relacionado com; entender
outros usos da informação e a confiança nela; reutilizar consultas,
relacionamentos, filtros; compartilhar aprendizados

Guias de políticas, mecanismos de padrões e controles usados para
aumentar a completude, qualidade e confiabilidade das informações

Processos para atribuir propriedade sobre os dados; atribuir dados
sensíveis; definir classificações; políticas de uso e suportar auditorias.

Suportar analises de sistemas fontes de dados legados, planejar e
executar mudanças destes para nuvens pela rastreio de dependências,
mapeamentos e conversão de consultas.

Atores envolvidos
Executivo Patrocinador
Programa de Catálogo de Dados
Programa e Políticas
de Governança

Gerente do Programa

Chefe Responsável

Funções de Negócio
Comunidade e
Práticas

Responsável de Negócio

Curador de
Negócio

Gestor de Mudanças

Tecnologia da Informação TI
Responsável de
Tecnologia

Preparador de
Dados

Recursos
Humanos e
Treinamentos

Administrador de
Dados

Administrador

Valores da empresa
• Decisões de gestão e automação operacional sendo realizada com velocidade

•

e precisão,

orientada por análises.
Necessidade de estabelecer uma cultura de dados que esteja enraizada em toda a
sua comunidade de funcionários pela alfabetização em dados.
o
o
o
o
o

encontrar o que eles precisam
comunidade ativa de participantes
compartilhamento de aprendizados
dados bem administrados
dados de confiança

Este é exatamente o papel do catálogo como o sistema
central de referência da empresa.

Benefícios encontrados na prática
•

Aumente a produtividade analítica;

•

Melhorar a compreensão dos dados;

•

Incentive a colaboração;

•

Minimize o risco de uso indevido de dados;

•

Elimine gargalos;

•

Aumente a conformidade e a compreensão das políticas de
dados.

Com qual ferramenta?
Inteligência
A inteligência comportamental, lingüística e inferencial acelera o tempo de compreensão.

Colaboração
Crowdsourcing, conversas e identificação de administradores especializados impulsionando o uso e
a confiança com qualidade na curadoria.
Navegação guiada

Oriente os usuários até os dados corretos para acelerar a integração do analista.
Governança ativa
Aplique as políticas consumindo dados para equilibrar o valor comercial e a conformidade.
Conectividade ampla e profunda
Maximize o acesso a dados confiáveis para acelerar a descoberta e a compreensão.

O catálogo como plataforma de inteligência
de dados

