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INTRODUÇÃO



A MJV Tecnologia & Inovação é uma premiada empresa de 
Consultoria em Tecnologia e Inovação, com mais de 300 funcionários 
e 17 anos de experiência no mercado. 
Temos escritórios na Europa e na América Latina.

Somos especialistas em gerar soluções de negócios diversificadas, 
a judando empresas a crescer através da inovação. 

MJV



DATA QUALITY

DEFINIÇÃO

É um conjunto de processos que visam garantir que os dados 

armazenados sejam:

 Padronizados

 Completos

 Íntegros 

 Aderentes às regras de negócio

 Únicos



DIMENSÕES DE QUALIDADE
Como medir a qualidade dos dados?

Completitude Que dados estão ausentes ou não podem ser usados?

Que dados estão armazenados em formato não padronizado?

Que valores de dados fornecem informações conflitantes?

Que dados estão incorretos ou desatualizados?

Que registros ou atributos estão repetidos?

Que dados estão ausentes ou não referenciados?

Conformidade

Consistência

Precisão

Duplicidade

Integridade
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IMPACTO DA POUCA 
QUALIDADE DOS 
DADOS E BENEFÍCIOS



IMPACTOS DA BAIXA QUALIDADE

Categoria do impacto Exemplos de aspectos para revisão

Financeiro

• Perda de oportunidade nos custos
• Identificação de clientes com elevado patrimônio líquido
• Valor aumentado a from matching against master customer database 
• Tempo e custo para a limpeza de dados e o processamento de correções
• Avaliação imprecisa do desempenho de funcionários
• Incapacidade para identificar fornecedores para análise de gastos

Confiança
• Maior facilidade de uso por parte da equipe (vendas, central telefônica, etc.) 
• Maior facilidade de interação para os clientes
• Incapacidade de oferecer fatura unificada aos clientes
• Decisão prejudicial no estabelecimento de preços

Produtividade
• Menor capacidade de processamento direto mediante utilização de 
serviços automatizados 

Risco/Conformidade

• A incapacidade de avaliar plenamente o histórico de crédito leva a 
uma avalição incorreta dos riscos
• Dados incompletos levam a uma avaliação incorreta do risco de crédito
• Violações da obrigatoriedade de adequação a regulamentos
• Violações de privacidade



76% de projetos de integração de dados ou fracassam completamente ou passam 

significativamente além de seus limites. O maior problema é a falta de entendimento 

sobre os dados e sua qualidade.

OS ESTUDOS DE GARTNER E CUTTER INDICAM O SEGUINTE:

75% têm problemas significativos como resultado da baixa qualidade dos dados

50% têm gastos extras

33% enfrentam atrasos ou problemas com novos sistemas

33% são incapazes de faturar ou recolher recebíveis

20% são incapazes de cumprir acordos contratuais ou referentes ao serviço

UM ESTUDO SOBRE GESTÃO GLOBAL DE DADOS CONDUZIDO POR 
PRICEWATERHOUSE COOPERS INDICA QUE DADOS DE BAIXA QUALIDADE 
REPRESENTAM CUSTOS PARA AS ORGANIZAÇÕES:



BENEFÍCIOS DO DATA QUALITY

Depoimentos de quem usa:

“Economia de $3 milhões em 3 meses devido à rapidez na execução do projeto”, 

Empresa global  do setor de alimentos

“Esperamos economia operacional de $1 mil por ano devido à melhor qualidade dos 

dados”, NA Healthcare

“Redução de 50% no tempo de entrega em relação à codificação manual”, Rede de 

farmácias

“Evitamos a duplicidade de pagamentos no valor de $20m”, Petrolífera, EUA

“Identificamos economia de $2 mil por ano na folha de pagamento”, SA 

“Evitamos cerca de $20M em multas regulatórias”, Banco - USA

“Retorno acumulativo (ROI) de $2.27 bilhões no projeto GLOBE”, Empresa global do 

setor de alimentos

“Identicamos vendas potenciais perdidas, com alguns importantes clientes no valor 

de $250m”, Empresa global do setor de Eletrônicos



BENEFÍCIOS DO DATA QUALITY

Para BI:

Criar uma visão unificada dos dados 

Oferecer aos usuários informações confiáveis

Satisfação do Cliente

Reação ao Mercado

Aquisição de Clientes

Análise de Gastos

Otimização da Cadeia de Fornecimento

Corporate Governance

Fusões e aquisições

Compliance, Fraude e avaliação de Risco



MODELO DE MATURIDADE 

Atitude

Codificação manual

Poucos

Silos de DQ

Poucos ganhos
táticos

DQ orientado 
por negócios 
 

DQ para TI
DQ visto 
como custo

Ganhos táticos
importantes

Projetos 
relacionados

DI e DQ vistos c/ �
capacitador chave
 

Plenamente integrado
Iniciativa para DQ

Estratégico

Tec.

Benefício

Pergunta: Onde está sua empresa nessa curva de maturidade?

Consciente Reativa Proativa
Administrada

Modelo de maturidade Data Quality – Gartner  , 2007

Data Quality



TÉCNICAS



PERFIL
Identificação de padrões e problemas na qualidade de dados, além de quantificar

e qualificar os mesmos de acordo com regras previamente definidas.



Padronização e Limpeza - Processo de padronização, limpeza, validação e 

enriquecimento dos dados.

Match e Consolidação - Identificação de registros duplicados e eleição de um 

registro mestre.

Gerenciamento de exceção - Tratamento manual realizado por uma área de 

backoffice nos registros onde não foi possível tratar automaticamente.

Monitoramento - Constantemente o ambiente deve ser monitorado para 

averiguar o nível de qualidade dos dados e identificar possíveis novas entradas 

de dados “sujos”.



MONITORAMENTO – GRÁFICOS



MONITORAMENTO



CONCLUSÃO



Dados precisos são fundamentais para aplicações de BI.

Soluções de qualidade de dados também podem criar sinergias com os 

processos existentes da empresa de integração de dados.

A Implantação bem-sucedida de um processo de qualidade dos dados a juda a 

organização a maximizar os seus retornos de investimento ao promover 

vantagem competitiva.



tdwi.org/Home.aspx

www.informatica.com/us

www.gartner.com/technology/home.jsp

www.ataccama.com

www.sap.com/index.epx

www.devmedia.com.br

www.sas.com/offices/latinamerica/brazil
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José Paiva
jose.paiva@mjv.com.br

Rafael Alvarenga 
rafael.alvarenga@mjv.com.br

Londres
9 Devonshire Square
EC2M 4YF - Londres
Inglaterra
Tel: +44 20 3586 1233

São Paulo
Rua Helena, 280
Gr. 1103 - Vila Olímpia
04552-050 - Brasil
Tel.: +55 11 3045 0536

www.mjvinnovation.co.uk
contact@mjvinnovation.co.uk

www.mjv.com.br
contato@mjv.com.br

Rio de Janeiro
Av. Marechal Câmara, 160
Gr. 206 - Centro
20020-080 - Brasil
Tel: +55 21 2532 6423

VOCÊ QUER SABER COMO A EXCELÊNCIA 

EM QUALIDADE DE DADOS PODE PROMOVER 

A VANTAGEM COMPETITIVA DA SUA EMPRESA? 

ENTRE EM CONTATO COM A GENTE.


