
 
 

 
  

 
 

FAZENDO QUE A ANALÍTICA FUNCIONE 
 

TRANSFORMANDO AS ASPIRAÇÕES EM REALIDADE 

As aspirações analíticas estão em toda parte hoje, com a crescente percepção de que o uso eficaz dos dados e 

analítica é fundamental para alcançar o sucesso dos negócios. Organizações na vanguarda da maturidade analítica 

continuam a avançar, enquanto outras ficam se perguntando como preencher a lacuna. Uma coisa é querer a 

analítica, mas outra é fazer que isso aconteça, e para muitas organizações, as aspirações analíticas permanecem 

apenas assim - aspirações. 

O problema é muitas vezes exasperado pela excessiva ênfase em 

ferramentas e conjuntos de habilidades acima das considerações para o 

desenvolvimento estratégico de papéis, funções e processos. Isto resulta 

em expectativas não alcançadas, retornos não realizados, capacidades não 

aproveitadas, e na pior dos casos, desilusão e desconfiança na analítica. 

Nossa missão é fazer que a analítica funcione para nossos clientes, com 

foco na maximização do valor dos dados e o desenvolvimento de um 

ecossistema empresarial que leve a transformação organizacional. 

PILARES DA NOSSA ABORDAGEM 

Os ideais da analítica amplamente reconhecidos são amiúde muito conceituais e abstratos para serem colocados em 

prática. Nós ajudamos as organizações a traduzi-los num manual tangível, que é: 

▪ Centrado no Negócio – Os frameworks comprovados devem ser adaptados às necessidades específicas de cada 

situação de negócio. 

▪ Orientado por Dados - Organizações são mais bem servidas introduzindo objetividade no processo de tomada 

de decisão através das evidências apresentadas nos dados e através da descoberta de insights importantes que 

não são facilmente percebidos. 

▪ Baseado em Valores - O objetivo final de qualquer iniciativa de dados e analítica é um impacto positivo no 

negócio. 

▪ Colaborativo - É necessária uma abordagem transparente e altamente colaborativa para garantir que a solução 

seja apropriada para a situação específica e para assegurar uma transferência adequada de conhecimento. 

▪ Focado nas pessoas - Maximizar o endosso de todas as partes afetadas é fundamental para uma adoção mais 

ampla e o sucesso das iniciativas de dados e analítica. Enquanto as decisões de negócios devem ser informadas 

empiricamente, enfim, são as pessoas que tomam as decisões, e as organizações devem se esforçar para 

alcançar o melhor equilíbrio entre o objetivo e o subjetivo de cada decisão. 

Nós pensamos além das ferramentas, habilidades e relatórios para converter a analítica na sua verdadeira vantagem 
empresarial.  

VÁ ALÉM DAS ASPIRAÇÕES 
PARA TRANSFORMAR SUA 
ORGANIZAÇÃO ATRAVÉS DA 
ANALÍTICA. 



 
 

 
  

 

 

DA AVALIAÇÃO ATÉ A EXECUÇÃO 

Nós levamos um tempo para entender cada situação em detalhes e nos colaboramos com nossos clientes para 

desenvolver planos de execução que aproveitem os ganhos incrementais. Nossos serviços são desenhados para dar 

as organizações a melhor oportunidade de sucesso em suas iniciativas de dados e analítica: 

▪ Desenvolvimento de Estratégia e Maturidade Analítica - Criar uma visão para alinhar suas metas empresariais da 

analítica com os objetivos do negócio. Começando com uma avaliação de seu estado atual, a nossa colaboração 

irá criar um plano de visão que aborda a estrutura organizacional, funções e responsabilidades, governança, 

processos de negócio, tecnologia e recursos. 

▪ Avaliação e Estratégia de Dados - Identificar, inventariar e avaliar os dados disponíveis e elaborar as estratégias 

necessárias para promover suas metas empresariais de dados, assim como os processos necessários para 

executar essas estratégias. 

▪ Elaboração das Estratégias Informadas pelos Dados - Analisar as oportunidades para impulsionar as estratégias 

de negócio e o desenvolvimento de políticas através da análise quantitativa de dados, revelando insights 

ocultos, ao mesmo tempo equilibrando cuidadosamente a evidência objetiva com as necessidades do negócio. 

▪ Desenvolvimento de Inovação Analítica - Desenvolver e melhorar os processos de negócios para inovação 

analítica, da ideação até a operacionalização, para produzir resultados analíticos com impacto mensurável. 

▪ Desenvolvimento Customizado de Capacidade e Habilidade - Abordar as necessidades específicas de capacidade 

e habilidade de sua organização de dados e analítica. Por meio de atividades de treinamento e workshop, 

consultoria e assessoria sobre as melhores práticas, desenho e execução dos projetos analíticos, nós podemos 

ajudá-lo a decolar mais rapidamente. 

 

TRANSFORME SUA ORGANIZAÇÃO ATRAVÉS DA ANALÍTICA. 

 

 

SOBRE MSIGHT 

Apoiado por quase duas décadas na elaboração da capacidade 

em consultoria e entrega analítica, Msight traz uma longa 

experiência com grandes organizações globais em todos os 

setores. Nós focamos nas áreas de estratégia, processos de 

negócio, desenho e eficácia organizacionais, e desenho e 

execução de projetos, para aproveitar os dados e analítica. 
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