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1. RESUMO 

Este projeto tem como objetivo estudar a definição de governança de dados, 

mostrando sua importância dentro das organizações que almejam alcançar o 

controle dos seus ativos de dados, gerenciando-os de forma correta, por meio de 

planejamento, monitoramento e aprimoramento. Hoje as organizações dependem de 

seus ativos de dados para estarem mais informadas e tomar decisões mais eficazes, 

sendo assim essa pesquisa também demonstrará como a governança de dados 

auxilia as empresas a maximizar a tomada de decisão e ganhar mais vantagem 

competitiva.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a área de TI sofreu grandes mudanças com relação aos 

ativos das organizações. Hoje em dia os dados e as informações são considerados 

como ativos da organização, e segundo Tom Peters (2001), citado no Guia DMBOK 

(2012) “as empresas que não entenderem a enorme importância da gestão de dados 

e informações não sobreviverão no mercado”. Assim as organizações dependem de 

seus ativos de dados, e eles precisam ser cuidadosamente gerenciados, a fim de 

proporcionar uma maior compreensão das informações geradas, que depois serão 

aplicadas na tomada de decisão para se realizar ações mais assertivas e 

conscientes. 

Neste contexto, este trabalho se justifica diante da necessidade de se 

entender como gerenciar e controlar ativos de dados de empresas de TI.  O 

interesse por esse assunto surgiu mediante a necessidade de se administrar de 

forma eficiente e eficaz os dados da empresa. 

Segundo o guia DAMA-DMBOK (2012) “nenhuma organização pode ser 

eficaz sem dados de alta qualidade”. Diante desta linha de pensamento, este estudo 

levanta como problema a seguinte questão: “Como dados mal administrados atrasa 

e prejudica processos, afetando na tomada de decisão do gestor?”. 

Esse estudo será fundamental para futuros profissionais de gestão de dados 

da Tecnologia da Informação e os gestores de dados de negócios que necessitam 

entender a importância da governança de dados. 

 

3. OBJETIVOS 

 
 



O objetivo geral deste trabalho é apresentar de forma clara como a 

governança de dados veio para maximizar a administração de dados das empresas 

de TI. Resultando do objetivo geral, apresentando um caráter mais concreto, 

destacam-se os seguintes objetivos específicos: Discutir o conceito de governança 

de dados; Apresentar como a governança de dados auxilia as empresas de TI a 

gerenciar os seus dados e informações maximizando a tomada de decisão. 

 

4. METODOLOGIA 

Para fazer o levantamento de informações relacionadas ao tema proposto, 

foram consultados artigos, teses, dissertações, livros, periódicos, sites 

especializados. Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica. Essa pesquisa se caracteriza como exploratória e qualitativa. O método 

qualitativo que será utilizado nessa pesquisa é o estudo de caso, de empresas de TI 

situadas na região de Barueri que adotem boas práticas de Governança de Dados. A 

pesquisa proposta trará como técnica de coleta de dados o uso de questionários. 

Nessa primeira fase foi feito o levantamento bibliográfico e na próxima fase será feito 

a pesquisa e análise dos resultados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Ainda em desenvolvimento, até o presente momento nessa primeira fase 

foram decididos os elementos iniciais da pesquisa, como tema, objetivos, 

metodologia, revisão bibliográfica, elementos que servirão de base para a segunda 

fase, onde será utilizado o questionário como forma de coleta de dados. Esses 

dados obtidos serão tabulados e analisados, a fim de gerar as informações 

necessárias para a elaboração dos resultados finais de acordo com a pesquisa.  

Para uma melhor compreensão do tema proposto, podem-se destacar abaixo 

alguns conceitos desses principais autores: 

Os ativos de dados na era da informação são de total importância para as 

organizações, e são vitais para as empresas que querem se impor no mercado 

(AIKEN, 2014). Gestão de dados é uma função relativamente nova e os seus 

conceitos e práticas estão evoluindo rapidamente (GUIA DAMA-DMBOK, 2012). A 

governança de dados é o exercício de autoridade e controle (planejamento, 

monitoramento, e execução) sobre a gestão de ativos de dados (GUIA DAMA-

DMBOK, 2012). Segundo Rêgo (2013), a governança de dados “é responsável por 

 



alinhar tecnologia, processos e pessoas para definir os papéis, as responsabilidades 

e os processos necessários para gerir os dados estratégicos da empresa”. 

Por fim será feita a organização final do trabalho de graduação, sendo 

apresentada sua versão final à banca de professores. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento do trabalho, pode-se concluir que o primeiro objetivo 

do projeto de pesquisa foi atingido com sucesso, pois os objetivos foram bem 

definidos e foi feito o levantamento bibliográfico com autores renomados e artigos 

bem estruturados, enriquecendo o referencial teórico. 

Nessa primeira fase foi construída toda a base de conhecimento, que será 

aplicada na segunda fase com a criação da pesquisa,  montagem e distribuição do 

questionário para coleta de dados, e a análise dos resultados obtidos.  

Desta forma, pode-se afirmar que os objetivos propostos inicialmente para 

este estudo foram atingidos, e após o término deste trabalho irá acrescentar 

conhecimento ao pesquisador e aos envolvidos no trabalho da pesquisa, podendo 

assim gerar ideias para trabalhos futuros a partir do tema proposto. 
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