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* Fonte: Kantar IBOPE

Uma das descobertas mais interessantes 
do estudo que realizamos com as principais 
agências de publicidade no Brasil é que 
todos os CEOs, sem exceção, acreditam 
que os dados de consumidores são 
essenciais para o sucesso de suas 
agências. O detalhe é que todos entendem 
que os dados de que tratamos aqui são 
dados gerados pelo próprio consumidor a 
partir de suas ações e interações: dados 
reais, em tempo real. 

Esse entendimento traz diversas 
implicações para as agências, seus 
modelos de negócios, formas de atuação e 
modelos de remuneração. Também implica 
em transformar a relação da agência com 
todo o ecossistema publicitário, e com 
seus próprios clientes. As principais 
agências do país já iniciaram essa 
transformação. Cada uma testando 
caminhos diferentes, mas com o mesmo 
objetivo de se manterem relevantes e 
competitivas. 

Conversamos com CEOs de 11 agências 
do país. Juntas elas somaram R$13,5 
bilhões de investimentos publicitários 
entre janeiro e agosto de 2019*. 

Isso representa mais de 25% do 
investimento publicitário total entre as 50 
maiores agências do país. Todas as 
agências, sem exceção, demonstraram 
estar investindo pesado em pessoas e 
tecnologias dedicadas à análise de dados 
do consumidor e geração de insights. 

Apesar de perceberem a importância e a 
relevância dos dados para o futuro das 
agências, de estarem certos de que é 
preciso investir cada vez mais no tema, e 
mostrar otimismo em relação às 
oportunidades de crescimento dos 
negócios, os CEOs se defrontam com 
muitos desa�os e incertezas imediatos. 
Para muitos, a conta ainda não fecha ou 
fecha apenas para poucas campanhas ou 
clientes prioritários. E os desa�os não 
param por aí.   

As agências hoje sentem que têm mais 
dados disponíveis do que a capacidade de 
tratá-los, têm dúvidas em relação à 
veracidade e qualidade dos dados que 
recebem do próprio cliente e de outros 
provedores. Têm, além disso, dores para 
fomentar uma cultura analítica, e estão 
procurando rede�nir as formas como se 
relacionam dentro do ecossistema 
publicitário para promover mais colaboração 
do que competição. Nenhuma delas é 
tarefa fácil.

Boa leitura.

Gustavo Massuia
KPMG Partner, Management Consulting
Head of Technology, Media and Telecom
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Principais resultados

82%

82%

09%

27%

Análise de dados do consumidor 
é essencial para o sucesso

(para todas as contas e clientes)

Análise de dados faz parte dos objetivos 
de negócios e da ambição dos clientes 

(para todas as campanhas e contas)

Análise de dados é uma
fonte relevante de receita 

(para todas as campanhas e contas)

Reconhecida pelo mercado como líder 
em análise de dados do consumidor 

(para campanhas ou contas estratégicas)
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Têm processos dedicados à análise de dados 
do consumidor e geração de insights
(para todas as campanhas e contas)

Traduzem insights do consumidor 
em ações para campanhas e clientes
(para todas as campanhas e contas)

Orçamento dedicado para análise 
de dados do consumidor

(para todas as campanhas e contas)

Novas tecnologias para apoiar ideias 
inovadoras e novas estratégias de negócio

(para todas as campanhas e contas)

36%27%

55% 55%



Dados são o novo normal
Os dados deram um enorme salto dentro das agências de publicidade nos últimos anos. 
Deixaram de ser coadjuvantes para se tornarem protagonistas. Os dados que sempre 
contribuíram para o trabalho de estratégia, planejamento, criação e mídia passaram a ser 
um fator essencial para o sucesso de todas as áreas da agência. Deixaram de ser apenas 
um insumo para a tomada de decisão e passaram a criar oportunidades de negócios.

Ressaltam, porém, encontrar di�culdades em cobrar por isso. Apontam que muitos 
clientes consideram tais análises como parte da entrega, e não estão dispostos a 
pagar a mais por isso.
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As regras do jogo mudaram

Hugo Rodrigues  |  WMcCann
Sem dados, não se entrega nada.

Acreditam que as 
análises de dados 
de consumidores 

são essenciais 
para executar as 

estratégias de 
todos seus 

clientes e 
campanhas

Apontam que 
as análises de 
dados de 
consumidor 
também fazem 
parte dos 
objetivos e 
ambições de 
seus clientes. 

82%
dos CEOs
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Marcio Santoro  |  África

Antes o cliente vinha e apresentava o briefing. Agora é always on. 
Apresentamos os dados e construímos o briefing junto com o 
cliente. E mais atualizamos esse briefing todo o tempo.

De simulado para acionável
Todos os CEOs a�rmam que suas agências conseguem tirar bom proveito dos insights 
provenientes das análises dos dados do consumidor e que conseguem traduzir esses 
insights em ações publicitárias. No entanto, indicam que isso acontece, em sua maioria, 
para contas ou campanhas estratégicas da agência.

A grande mudança percebida por todas as agências é que os dados dos consumidores 
que antes eram obtidos a partir de pesquisas e intenções passaram a ser obtidos a 
partir das próprias ações do consumidor, no momento e no lugar em que acontecem. 
Com isso, as campanhas publicitárias que antes tinham um começo, meio e �m bem 
de�nidos passam a ser �uidas e se modi�car de acordo com a interação com o 
consumidor.

Em apenas 36% dos casos a 

agência explora o potencial que os 

dados têm a oferecer em todas as

suas contas e campanhas.
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Ezra Geld  |  WPP

Assistimos ao crescimento exponencial dos dados em tempo 
real. O ecossistema de comunicação e propaganda não 
consegue se adequar na mesma velocidade

Na prática, ainda há um longo caminho a ser trilhado. Pouco mais da metade dos 
CEOs indicou dispor de mecanismos de feedback para monitorar as mudanças na 
expectativa e no comportamento do consumidor em tempo real. 

Outra questão está relacionada à capacidade de ajuste imediato das ações em resposta 
a essas mudanças. Segundo as agências, normalmente, essas ferramentas 
são limitadas ao acompanhamento das redes sociais. 

O valor dos dados 

Os dados do consumidor se tornaram ativos críticos e necessários para os negócios. 
Eles são gerados diariamente a partir de interações que ocorrem em lojas, internet, 

celular, meios de transporte e de pagamento, e inúmeras outras fontes.

O valor dos dados está diretamente relacionado à aplicação deles. 
Esse valor é capturado por aqueles que possuem as informações e 

conseguem agregá-las de forma diferenciada. 

As regras do jogo mudaram
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O maior valor está em unir essas duas estratégias. No entanto, poucas agências 
demonstraram estar na direção da posse, mas sim da transformação. A maioria 
entende que quem deve buscar os dados direto do consumidor são as marcas, pois são 
elas que realmente mantêm a relação com o consumidor. A única exceção apontada foi 
em relação aos dados provenientes das redes sociais e da interação dos consumidores 
com campanhas e criativos.

Isso signi�ca que há duas estratégias interdependentes para gerar valor a partir dos dados. 
A primeira é, em posse dos dados, a agência estar conectada com o consumidor em 
tempo real, capturando seus sinais, durante suas ações e interações. A segunda é a de 
transformar dados em insights que vão ao encontro das necessidades e desejos 
do consumidor. 

Edu Simon  |  DPZ&T

Os dados nos possibilitam o aprofundamento no diálogo e na 
relação com o consumidor como nunca experimentamos antes.
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André Passamani  |  Mutato

A estratégia de dados é mais ou menos assim: 
a mina é sua, sou apenas garimpeiro.

Outras razões apontadas pelos CEOs para não investir na captação direta de dados 
dos consumidores são o alto custo, tanto de infraestrutura como de segurança, e os 
riscos associados à proteção e ao uso dessas informações. O modelo atual reforça 
esse entendimento. As agências exercem um papel intermediário na relação entre 
marcas, mídias e consumidores e, para justi�car esse investimento, precisariam 
exercer um papel central.        

Todas as agências trabalham com dados do consumidor provenientes de pesquisas de 
mercado - algo que sempre �zeram. 

81%

das agências vão além e 
também contam com 

informações apresentadas 
por seus clientes

das agências 
fazem isso 
para contas 
estratégicas

para todas as 
campanhas e 

contas

45% 36%

Nesse caso, o cliente concede acesso a uma parcela dos dados 
de seus consumidores, normalmente já analisada, respeitando 

as questões de segurança e privacidade.

As regras do jogo mudaram
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Oportunidades pipocando

Na visão dos CEOs, os dados podem ser peça-chave para o desenvolvimento de novos 
negócios. Hoje, os dados representam uma parcela pequena da receita entre as maiores 
agências do país. Por outro lado, os CEOs entendem que os dados podem ser aceleradores 
do crescimento de suas empresas para os próximos dois ou três anos. Para muitos, a priori-
dade é a de tornar a análise de informações do consumidor uma fonte relevante de receita, 
trabalhando modelos que possibilitem isso.  

Nesse sentido, muitas agências estão estruturando laboratórios de dados e de inteligência. 
Muitas começaram com um escopo reduzido, com o objetivo de acompanhar tendências nas 
mídias sociais e o desempenho de campanhas digitais. Ao longo do tempo, ampliaram esse 
escopo e passaram a monitorar o comportamento de segmentos de consumidores, tanto 
nos ambientes online como of�ine, bem como a analisar tendências e a gerar insights.   

Hugo Rodrigues  |  DPZ&T
Os clientes pagam para terem uma central de inteligência.

É possível mostrar resultados concretos
Todas as agências que participaram do estudo a�rmaram utilizar tecnologias analíticas e de 
visualização para produzir relatórios sobre o comportamento do consumidor e para manter 
esse tipo de recurso disponível para todos os clientes. 

A maioria das agências demonstra manter o foco em indicadores de desempenho 
de mídia e publicidade, ao invés de indicadores de negócios. Entendem, entretanto, 
a urgência de rever esse foco. 

 72% dos CEOs afirmaram ter métricas claras 

para acompanhar o desempenho e garantir o 

retorno do investimento das ações e campanhas.

No entanto, apenas 9% faz isso para todas as contas e campanhas.



13

Oportunidades pipocando

Os dados de consumidores são frequentemente usados nas agências em 
processos de automação, de apoio à decisão de inovação. 

Todas as agências demonstraram estimular o uso de tecnologia para apoiar ideias 
inovadoras. Isso não é nenhuma surpresa, pois a inovação está no DNA dessas empresas.

A automação de atividades que trabalham os dados dos consumidores e que trazem 
e�ciência para as operações também é uma realidade, porém com um foco ainda muito 
restrito à área de mídia, incluindo programática, segmentação e personalização de 
criativos.

Todas as agências indicaram utilizar insights provenientes da análise de dados de 
consumidores para tomar decisões durante uma campanha publicitária.

O que mudou nos últimos anos é que, antes, essas análises vinham para justi�car uma 
estratégia já escolhida e, hoje, é possível agir de forma antecipada, fornecendo subsídios 
para tomada de decisões.

Automação, decisão e inovação

Contudo, em 45% das agências isso está restrito 

a contas ou campanhas prioritárias. Poucos CEOs 

indicaram utilizar dados do consumidor para inovar suas 

estratégias de negócios ou suas próprias operações.

No entanto, apenas 36% das agências fazem isso para todas as ações. 

A oportunidade aqui é enorme. 
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O caminho de se tornar uma agência orientada pelos dados demanda investimento, e 
os resultados �nanceiros desse aporte não se pagam no curto prazo. Com as agências 
trabalhando com margens cada vez mais estreitas e com compromissos �nanceiros 
imediatos a preocupação é: como a conta fecha? 

Metade das agências já utilizou algum modelo de remuneração variável atrelado à 
contribuição da análise de dados do consumidor em favor do desempenho de suas 
campanhas. Mas, mesmo aqueles que já o utilizaram, �zeram isso de maneira 
experimental. Os laboratórios normalmente são �nanciados a partir da verba 
publicitária negociada entre a marca e a agência na forma de honorários.

O desa�o que se põe é o de como escalar esse modelo. Os laboratórios de 
inteligência têm trazido resultados, todavia, �cam limitados às marcas que os 
�nanciam. Esse tipo de laboratório precisaria ser �nanciado pela própria agência para 
que todos os clientes pudessem se bene�ciar da análise de dados. Inclusive, algumas 
agências começaram a testar esse modelo por meio de uma área de inteligência 
compartilhada. 

A combinação desses dois modelos é outra possibilidade que as empresas têm 
explorado ou têm no horizonte para os próximos anos. 

Quem paga essa conta?

A reposta para muitas 
agências tem sido suas 
contas estratégicas.

Esses clientes �nanciam seus próprios 
laboratórios de inteligência, que �cam dentro 
das agências, e usufruem do ambiente criativo, 
dos dados de mercado e de seus próprios bancos 
de dados.

Os clientes já entendem 
o valor dos dados para 
alavancar suas marcas e negócios 
e têm capacidade �nanceira para 
aportar os recursos necessários.



No estudo, duas das cinco maiores agências do país apontaram que raramente seus clientes 
compartilham o acesso ao banco de dados contendo informações de seus consumidores.

Isso acontece mesmo quando essas marcas �nanciam laboratórios de inteligência na agência.  
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Todos a bordo!  

O contexto atual do marketing e da publicidade orientada por dados demanda que as 
agências trabalhem em colaboração e como parte de um ecossistema aberto. Consumidores, 
marcas, mídias e agências precisam atuar em sintonia e serem capazes de potencializar suas 
sinergias e complementariedades.

A percepção é de que poucas marcas no país mantêm uma base atualizada e relevante de 
dados de seus consumidores. E, quando essa base existe, di�cilmente essas marcas estão 
dispostas a compartilhar as informações com suas agências, com receio dos riscos do que 
isso pode causar. Entre os riscos levantados estão a segurança dos dados e a privacidade 
dos próprios consumidores.

Guilherme Gomide  |  Mirum

Sempre pedimos acesso ao CRM 
do cliente. Conseguimos de poucos

Essa é uma estatística preocupante. 

1º Desafio é com os clientes



16

Por outro, percebem o valor de trabalharem juntas e os 

ganhos que devem se concretizar no médio e longo prazo.

Para os CEOs, em apenas 9% dos casos suas agências e grupos 
trabalham de forma integrada para todas as contas e campanhas.

As agências passam por um momento de rede�nição de seu papel, tanto sob a ótica do cliente, 
que hoje procura na agência um parceiro para seus negócios com um viés mais consultivo, 
como sob a perspectiva do ecossistema como um todo, que enfatiza a colaboração. 

David Laloum  |  Y&R

O papel da agência mudou. Trabalhamos juntos com as marcas, 

mídias e plataformas. A gente cocria. A gente colabora muito mais.

O que normalmente acontece é o incentivo de colaboração quando 
uma campanha publicitária ou uma conta estratégica exige e, 
mesmo assim, de forma limitada.  

4º Desafio é dentro da própria agência e do grupo de empresas de que faz parte. 

3º Desafio é com o mercado como um todo

Por um lado, as agências entendem que essas empresas, de uma forma ou de outra, 
passaram a competir pelas mesmas verbas de publicidade. 

2º Desafio é com as empresas de tecnologia e mídias sociais
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A agência do futuro hoje!

David Laloum  |  Y&R

Existe uma necessidade clara de competências analíticas para 
podermos acompanhar as demandas dos nossos clientes.

Eduardo Lorenzi  |  Publicis

Se me perguntam qual é a essência do que fazemos 
hoje, é a combinação de dados, tecnologia e 
criatividade na construção de marcas

A agência do futuro é analítico-criativa - e essa não é uma mera sobreposição de palavras. 
Exige uma gama de novas competências que até recentemente estavam muito distantes 
dos per�s dos pro�ssionais. 

Os CEOs dizem ter di�culdades de recrutar pro�ssionais com talentos analíticos e 
apontam duas razões: a primeira diz respeito à competição por esse tipo de pro�ssional, 
pois são difíceis de encontrar e muito valorizados no mercado; a segunda é sobre as 
demandas analíticas que vão além da ciência dos dados e exigem uma interlocução com 
questões de marca e mercadológicas. 

Alguns CEOs acreditam que a retenção é menos problemática. Para o pro�ssional 
analítico, a agência é um playground. Outros demonstram preocupação com a carreira do 
pro�ssional analítico dentro da agência. A trajetória de crescimento dessa pro�ssão ainda 
não é clara, mesmo em um ambiente em que sempre se valorizou um per�l criativo.

Nesse sentido, alguns dos desa�os para as agências incluem criar 
uma cultura analítica, atrair e reter talentos com per�l analítico, 
bem como integrar pro�ssionais analíticos e os criativos.  

Novas competências
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Filipe Bartholomeu  |  AlmapBBDO

As equipes da agência têm acesso aos dados, ainda 
assim precisamos trabalhar a cultura de incorporar 
esses dados em tudo que fazemos

O fato é que trazer pro�ssionais especializados para trabalhar com dados do consumidor 
está no topo da lista de prioridades dos CEOs que entrevistamos. No entanto, apenas a 
presença de mais cientistas de dados nas agências não é o su�ciente para acelerar a 
transformação analítica que essas empresas procuram. E isso é claro para os CEOs e, 
inclusive, muitos sentem que o seu papel hoje é exatamente o de fomentar uma 
cultura analítica. 

 Marcio Santoro  |  África

Em dois anos trocamos 40% de nossos 
profissionais para terem um perfil analítico

Novas parcerias
Os dados geralmente são submetidos a uma longa e complexa jornada até que sejam 
usados pela agência. Nesse caminho, as informações passam por diferentes mãos, sendo 
que cada uma é um potencial parceiro da agência, assim como a própria agência é uma 
parceira para os outros envolvidos nessa jornada. O caminho dos dados começa com ações 
e interações do consumidor e se expande para todo um ecossistema.
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A agência do futuro hoje!

Ezra Geld  |  WPP
O mantra hoje é cooperar, cooperar, cooperar.

Cada envolvido nessa jornada encontra maneiras de monetizar os dados e adicionar valor 
em diferentes pontos ao longo do caminho. Uma das preocupações dos CEOs é que, ao 
longo desse caminho, há pouca transparência. Fica difícil separar o que é dado “puro” do 
que é dado “agregado”, e ainda mais difícil distinguir o que é dado “limpo” do que é dado 
“sujo”. Isso acaba gerando uma falta de con�ança e inibindo determinadas parcerias.  

Por outro lado, as agências já têm colhido bons frutos de parcerias com outros players do 
ecossistema. Players que antes eram percebidos como ameaças hoje trabalham em colab-
oração, com equipes dedicadas em acelerar as sinergias. As próprias marcas que antes 
buscavam as agências com demandas especí�cas de publicidade, hoje enxergam as 
agências como parceiras de negócios de forma mais ampla. 
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É preciso...

Há muitos caminhos para uma agência seguir. Nenhum linear. 
E todos requerem uma pitada de transformação e ousadia.

assumir responsabilidades. Pelo cliente que não abre seus dados, pela conta da qual 
a agência só tem uma parte, pelos dados que não pertencem à agência e por tudo que 
possa impedir o desenvolvimento de uma cultura analítica na agência.

unir forças. A agência precisa buscar parceiros e fomentar a colaboração. Precisa 
contribuir para o crescimento de um ecossistema aberto, em que agências, produtoras, 
plataformas, grupos de comunicação, en�m, todos se apoiem.          

transformar visão em execução. Análise de dados de consumidores e os insights 
provenientes dessa avaliação precisam ser incorporados no dia a dia de todas as áreas 
e equipes que estão à frente da agência.   

transformar insights em valor. Os clientes precisam perceber o valor que a agência 
aporta com suas análises e insights. Consequentemente, eles passarão a abrir seus 
bancos de dados e a melhor remunerar o trabalho analítico e criativo da agência. 

transformar o modelo operacional. Cada agência precisa avaliar o caminho de 
transformação mais adequado à sua situação e, assim, desenvolver modelos 
operacionais que proporcionem agilidade, �exibilidade e o retorno �nanceiro esperado.

manter-se relevante e con�ável. A agência precisa perseguir dados atuais e 
verdadeiros sobre os consumidores para garantir a relevância e a con�ança dos dados 
em qualquer insight gerado para suas campanhas e ações.

organizar para conquistar. Padrões, processos e sistemas facilitam o uso e a gestão 
de dados de consumidores. Em um ambiente dinâmico como o da agência, essa 
organização é essencial para reforçar o espírito analítico.      

buscar resultados de negócios. A agência precisa de�nir e perseguir métricas que 
vão além do desempenho de suas campanhas, e que efetivamente contribuam para 
o alcance dos objetivos de negócios de seus clientes.   

O que é preciso para chegar lá?



de Maturidade no uso de dados
Estágios de Evolução

21

Estratégia Governança Dados
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As equipes têm acesso a 
dados e análises do 

consumidor na frequência 
e profundidade que 

precisam.

Dados são obtidos em 
todos os canais, em todas 

as interações com o 
consumidor e em tempo 

real para facilitar a tomada 
de decisões.

Todos na agência utilizam 
análises de dados do 

consumidor na execução 
de campanhas e ações 

publicitárias. 

Utiliza um modelo de 
remuneração atrelado às 
métricas de negócios de 
seus clientes e orientado 

ao consumidor.

Tem planos estratégicos 
claros para executar análise 

de dados do consumidor 
em todas as campanhas 

e clientes.

É reconhecida pelo 
mercado como líder em 

análise de dados do 
consumidor, e sabe como 
e quanto cobrar por isso. 

Possui áreas de dados e 
insights especializadas e 
�nanciadas por grandes 

marcas ou contas 
estratégicas. 

Mantém dados atualizados 
do consumidor, incluindo os 
provenientes dos bancos de 

dados de seus clientes.

A análise de dados do 
consumidor faz parte dos 
objetivos de negócios da 

agência e da ambição 
dos clientes.

Possui uma área de dados e 
análises do consumidor que 
atende as principais áreas 

de negócio, contas e 
campanhas. 

Entrega serviços de 
inteligência de dados para 

campanhas ou clientes 
prioritários e para 

demandas especí�cas.

Conta com políticas, 
processos e sistemas que 
facilitam o uso adequado 
dos dados do consumidor 

por todas as áreas 
da agência.

Utiliza dados do consumidor 
provenientes do cliente ou 
de pesquisas de mercado 
conduzidas por terceiros.   

Acompanha tendências 
mundiais e tem iniciado 

parcerias e investimentos 
na área de inteligência 

de dados.

Tem políticas e medidas 
especí�cas para garantir a 

proteção da privacidade dos 
dados do consumidor e de 

seus clientes.
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Oferece treinamentos para 
que os pro�ssionais da 

agência extraiam os 
melhores resultados de 

modelos analíticos 
avançados.

Investe em uma cultura 
sem silos ou fronteiras

 que valoriza o analítico e 
mantenha o foco nos 

resultados de negócios 
dos clientes.  

Traduz insights 
provenientes de dados do 

consumidor em campanhas 
e ações publicitárias de alto 

desempenho.

Utiliza insights e audiências 
avançadas capazes de criar 

valor exponencial para 
campanhas e ações 

publicitárias. 

Utiliza novas tecnologias 
para gerar insights, criar 

novas estratégias de 
negócios e apoiar ideias 

inovadoras. 

Mantém data lake capaz 
de armazenar e integrar 
dados do consumidor e 

utiliza IA e machine 
learning para produzir 
queries avançadas. 

Utiliza métricas claras para 
acompanhar o desempenho 
e garantir o retorno sobre o 
investimento em dados do 

consumidor. 

Permite que todas as 
campanhas e contas 

utilizem dados avançados 
de segmentação do 

consumidor. 

Tecnologias que 
trabalham os dados 

do consumidor estão 
presentes em todas as 
atividades da agência. 

Investe em pessoas, 
processos e tecnologias 

dedicadas à análise 
de dados do consumidor e 

geração de insights.

Utiliza testes A/B e 
proprietários para avaliar a 

resposta de diferentes 
audiências e otimizar 
campanhas e ações 

publicitárias. 

Utiliza tecnologias analíticas 
e de visualização para 

acompanhar tendências e 
comportamentos do 

consumidor.

Comunica o valor e a 
importância de analisar 

dados do consumidor para 
equipes, parceiros e 
clientes da agência.

Utiliza dados e insights 
do consumidor para 

personalizar criativos, 
campanhas e ações 

publicitárias. 

Utiliza plataformas de 
análise de dados do 

consumidor para apoiar 
decisões sobre campanhas 

e ações publicitárias.

Média da pesquisa realizada
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Estratégia Governança Dados

Qual é o valor central a ser 
entregue aos meus clientes 
através dos dados? Qual é o 
desenho do ecossistema da 
agência no futuro?

Quais são as áreas que a 
agência precisa desenvolver 
hoje para entregar esse valor?

Como a agência medirá seu 
impacto? Como isso será 
acompanhado ao longo do 
tempo?

Como incorporar essas 
iniciativas dentro do modelo 
operacional existente?

Que ferramentas ou plataformas 
estão disponíveis hoje para 
promover acesso fácil e para 
todos? Quais ferramentas a 
agência deveria estar usando 
hoje e não está?

Quais processos deverão ser 
criados para promover a �uidez 
dos dados entre todos os 
times?
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Quais são os investimentos 
dedicados a dados? Quais
são as prioridades de 
investimento? Existe um 
pipeline de implementação?

Quem são os responsáveis pela 
implementação de tecnologias 
relacionadas a dados dentro da 
agência?

Que tipo de insights é gerado 
através dos dados hoje e qual 
o objetivo futuro?

Qual o impacto que os dados 
têm trazido nos resultados da 
agência?

Qual é a porcentagem de talentos 
conectados com a cultura dos 
dados que existe hoje? E como a 
agência pode garantir ou dar 
suporte ao aprendizado do que 
hoje ainda são gaps?

Quais os processos que existem 
hoje e deveriam ser repensados 
visando a romper a dinâmica de 
silos?




