
Chief Data Officer: 
surge uma 

nova função

Os dados são um dos 
ativos mais valiosos 
que qualquer empresa 
pode possuir, mas 
descobrir como 
maximizar esse 
valor é algo que 
muitas organizações 
continuam tentando

Dado esse cenário, fica 
cada vez mais evi-
dente a necessidade 

de uma forte liderança na 
área, em tese a ser exerci-
da pelo Chief Data Officer 
(CDO), executivo cada vez 
mais presente nas organiza-
ções, que deve definir estra-
tégias de dados e gerenciar 
ativos de informação. 

No entanto, de acordo 
com pesquisa da Exasol, 
uma empresa alemã que 
produz software para ge-
renciamento de bancos de 
dados, não há consenso 
acerca de qual deve ser o 
exato papel do CDO, com 
50% deles acreditando 
que as expectativas das 
organizações sobre suas 
responsabilidades estão 
equivocadas. 

A pesquisa ouviu 250 
CDOs no Reino Unido, Es-
tados Unidos e Alemanha, 
tendo descoberto também 
que demandas irrealistas 
das empresas estão levando 
muitos desses profissionais 
a deixarem seus empregos 
prematuramente. Metade 
dos CDOs ouvidos disse 
sentir que o valor de seu tra-
balho não era reconhecido 
por sua empresa, enquanto 
quase a mesma proporção 
disse que as expectativas 
das organizações para o 
papel exercido são muito 
altas e mal fundamentadas. 

Isso ajuda a explicar por 
que as organizações têm 
dificuldade para contratar 
e manter CDOs; apenas 8% 
deles permanecem em seus 
cargos por mais de mais 
de três anos. Além disso, 
pelo fato de essa ser uma 
função relativamente nova, 
os requisitos exatos e as 
especificações de trabalho 
para a função variam muito 
de organização para orga-
nização, assim como suas 
áreas de foco e os problemas 
urgentes, não rotineiros, 
que tem que enfrentar. 

Além disso, sua área de 
atuação é variada - de go-
vernança de dados a ciência 
de dados - e as decisões de 
contratação são frequente-

mente feitas por pessoas 
que não entendem total-
mente os desafios a serem 
enfrentados ou variedade 
de habilidades necessárias 
à função. 

Os CDOs não vivem uma 
situação confortável: 23% 
dos entrevistados relataram 
falta de suporte e recursos e 
18% disseram que sua fun-
ção não estava claramente 
definida, aumentando a 
frustração e gerando difi-
culdades de relacionamen-
to com as lideranças da 
empresa, que usualmente 
não tem as habilidades e 
conhecimentos suficientes 
acerca de dados e não en-
tendem que problemas di-
ferentes exigem habilidades 
diferentes. 

Assim, fica claro que uma 
organização precisa ter 
claramente definidos seus 
objetivos e, só então, recru-
tar o CDO com o conjunto 
de habilidades e experiência 
corretos para auxiliá-la a 
atingir esses objetivos. 

Há também outra área 
delicada: o relacionamento 
entre o CDO e o CIO. Em-
bora suas funções tenham 
alguns pontos de contato 
e até mesmo de sobre-
posição, suas funções se 
complementam, havendo 
um ditado na área que diz 
que “o CIO cuida do balde, 
enquanto o CDO cuida da 
água”, já sendo claro que o 
CDO precisa ter um conjun-
to de habilidades diferente 
das do CIO. 

Recrutar pessoas para as 
funções da profissão apre-
senta outro desafio; 63% dos 
entrevistados disseram que 
o sistema educacional não 
faz o suficiente para mostrar 
as oportunidades na área 
e para formar adequada-
mente esses profissionais, 
apesar das qualificações 
formais não terem tanta 
importância no momen-
to da contratação de um 
CDO, sendo a experiência 
anterior e um histórico 
comprovado de entregas 
requisitos tidos como mais 
importantes. 

Esse cenário deve ser 
válido também para o Bra-
sil, mostrando como são 
grandes os desafios que 
nossas organizações devem 
enfrentar no caminho para 
a transformação digital, 
essencial para nosso futuro. 
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Nós não lidamos com o dinheiro da mesma forma com 
a qual nossos pais ou avós lidavam. Muito provavelmente, 
nossos filhos também terão comportamentos diferen-
tes do que temos hoje. A gestão financeira, que antes 
predominava manualmente com as cédulas, vem sendo 
constantemente inovada com o advento dos avanços 
tecnológicos e investimentos em inteligência artificial, a 
qual proporcionou o surgimento de novas moedas digitais 
e sistemas de gestão online.

A necessidade de atualização do mercado, impulsionada 
pela pandemia, possibilitou um avanço inimaginável do 
setor financeiro que não era esperado. A moeda física, 
perpetuada por anos em nossa sociedade, já deixou de ser 
a predominante dentre a grande maioria da população. 
Em substituição, as criptomoedas foram, sem dúvida, um 
dos maiores avanços e explosão de investimentos feitos 
no último ano. 

Segundo uma pesquisa feita pela Hashdex, a maior 
gestora de criptomoedas do país, o crescimento regis-
trado desde o começo de 2021 foi de 938% - um salto de 
quase 300 mil investidores a mais do em comparação ao 
ano anterior. Hoje, o papel moeda deixou de ser saudável 
para a economia de um país. Além de causar enorme des-
matamento para sua circulação, sua impressão também 
é cara, gerando um custo maior do que representa e, 
consequentemente, um prejuízo para os bancos nacionais. 

Em contrapartida, as criptomoedas vieram para estabi-
lizar a economia, incapaz de gerar uma inflação da mesma 
forma que o dinheiro físico. Mesmo com sua limitação 
quantitativa – escassez equivalente ao ouro no merca-
do – são uma tendência que veio para ficar. Fora elas, o 
machine learning é outra grande inovação, com fortes 
expectativas futuras. 

O ensinamento profundo das máquinas, capaz de desen-
volver a habilidade de desempenharem funções humanas 
e, até mesmo raciocinarem de forma parecida, poderá 
evoluir em níveis antes apenas imaginados em filmes. 
Em poucos anos, os cientistas não serão mais necessários 
para ensinar tais máquinas, aprendizado que será feito 
diretamente entre uma máquina e outra – conquista que 

O ensinamento profundo das máquinas poderá evoluir em 
níveis antes apenas imaginados em filmes.

Além disso, de acordo 
com a Digital Defynd, 
a taxa de abertura de 

mensagens no WhatsApp é 
superior a 70%, sendo um 
ótimo meio para o trabalho 
de marketing das empresas. 

E não para por aí, com 
sua base de 2 bilhões de 
usuários, a terceira maior do 
mundo, ficando atrás apenas 
do YouTube e Facebook, o 
WhatsApp é uma das fer-
ramentas mais promissoras 
para conquistar clientes e 
melhorar o relacionamento 
com eles, isso porque além 
do seu tamanho em território 
mundial, ele ainda permite 
que empresas mantenham 
um relacionamento mais 
humano e pessoal com os 
consumidores. 

Diante disso, organizações 
brasileiras vêm investindo 
no meio para manter uma 
relação mais próxima com o 
cliente, criando uma imagem 
de confiança no mercado e, 
como consequência, atraindo 
outras pessoas, já que com 
a satisfação, o consumidor 
torna-se um grande defensor 
da marca. Pensando nisso, o 
CCO e CO-founder da Huggy, 
plataforma de atendimento 
digital, Willians Oliveira, re-
solveu listar cinco dicas para 
ajudar a manter a comunica-
ção mais profissional: 
 1) Evite mensagens de 

bom dia, religiosas 
ou piadas - Antes de 
enviar qualquer men-
sagem que não seja em 
relação ao trabalho ou 
atendimento ao clien-
te, pense se você falaria 

A diretoria da Aneel aprovou a realização de um leilão de 
contratação emergencial de energia de reserva, a ser reali-
zado no próximo dia 25. O novo leilão foi aprovado “como 
parte das medidas para otimização do uso dos recursos 
hidroenergéticos e para o enfrentamento da atual situação 
de escassez hídrica, a maior em 91 anos”.

No certame, será contratada energia de reserva prove-
niente das fontes eólica, solar fotovoltaica e termelétrica a 
óleo diesel, a óleo combustível, a biomassa e a gás natural, 
com conexão nos submercados Sudeste/Centro-Oeste e 
Sul, que são as regiões mais afetadas pela falta de chuvas 
que reduziu o nível dos reservatórios de hidrelétricas. A 
contratação será feita por edital de procedimento compe-
titivo simplificado. 

Dessa maneira, os órgãos responsáveis devem “reduzir 
prazos, simplificar requisitos, quando couber, e editar 
rotinas operacionais provisórias, regras e procedimentos 
de comercialização transitórios de modo a viabilizar o 
suprimento em tempo reduzido”, informou a agência. As 
empresas geradoras de energia interessados no leilão de-
vem enviar suas propostas entre os próximos dias 15 e 18. 
O preço-teto da energia será de R$ 1.619 megawatt-hora 
(MWh) para as termelétricas e de R$ 347 MWh para usinas 
eólicas, solares e de biomassa (ABr).

Como deixar sua comunicação 
mais profissional no WhatsApp

Segundo uma pesquisa realizada pelo Panorama Mobile Time/Opinion Box, o WhatsApp é o aplicativo 
mais aberto por dia no Brasil, e segundo a Baum Digital, 80% dos usuários europeus e latino-
americanos o utilizam como o principal meio de comunicação

indeterminado na sua 
imagem profissional. 

 4) Horário comercial 
deve ser levado a 
sério - Não tem nada 
mais desagrádavel do 
que decidir questões 
corporativas ou aten-
der clientes depois do 
expediente ou em um 
happy hour, certo? E 
no WhatsApp não é di-
ferente. Apesar de não 
ser necessário respon-
der no mesmo momen-
to, é importante evitar 
essa comunicação em 
horários inadequados. 

 5) Evite o uso de emojis 
com quem não tem 
intimidade - Hoje em 
dia é normal o uso de 
emojis para expressar 
alguns sentimentos, 
contudo, nem sempre 
as interpretações so-
bre aquela “carinha” 
são as mesmas para 
todo mundo. Diante 
disso, evite o uso deles 
para clientes e colabo-
radores com quem não 
tenha intimidade, isso 
evita com que haja uma 
má interpretação. 

Para auxiliar empresas 
de todos os tamanhos a 
utilizarem, de forma profis-
sional, as redes sociais, para 
conquistar e fidelizar cada 
vez mais clientes, a Huggy 
vem lançando eventos sobre 
esses temas. E claro, que 
com o WhatsApp não vai ser 
diferente. - Fonte e outras 
informações: (https://www.
huggy.io/pt-br).

É uma das ferramentas mais promissoras para conquistar 
clientes e melhorar o relacionamento com eles.
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isso pessoalmente, 
caso a resposta seja 
“não”, evite mandar, 
pois, dependendo do 
tipo da mensagem 
pode acabar ofenden-
do, já que muitas vezes 
não conhecemos a vida 
íntima da pessoa com 
quem estamos con-
versando. O mesmo 
profissionalismo que 
você tem presencial-
mente também vale 
para o WhatsApp. 

 2) Cuidado com o por-
tuguês - Quando es-
crevemos um e-mail, 
geralmente, levamos 
um tempo a mais, 
pois tomamos cuidado 
com cada palavra. No 
Whats App nem sem-
pre temos essa preo-
cupação, e a rapidez 
com que escrevemos 
pode fazer com que 
erros aconteçam. 

  Inclusive, a autocor-
reção do teclado do 

celular pode virar um 
problema, já que a pa-
lavra original pode ser 
alterada por outra com 
significado totalmente 
diferente e gerar algum 
constrangimento. Por 
isso, antes de enviar, 
sempre dê uma revi-
sada na mensagem. 

 3) Atente-se ao des-
tinatário - Com a 
pressa, muitas vezes 
acabamos mandando 
mensagens que se-
riam destinadas para 
uma pessoa, para o 
destinatário errado. 
Isso acontece princi-
palmente quando se 
possui muitas conver-
sas ou grupos. 

  No geral, essa confusão 
pode não ter nenhuma 
consequência, mas 
dependendo do que é 
enviado e para quem, 
as consequências po-
dem ter impactos ne-
gativos e por tempo 

Contratação 
emergencial 

de energia elétrica

A Inteligência Artificial vai mudar a 
sua relação com o dinheiro

proporcionará um aumento gradativo da performance e 
conhecimento.

Ainda, a evolução da transmissão de conhecimento 
que hoje já se provou possível, poderá contribuir para a 
diminuição da burocracia e tempo de entrega de serviços 
ou produtos. A probabilidade de acerto será muito maior 
e mais rápida, especialmente com os resultados já vistos 
no desenvolvimento de programas capazes de criar outros 
semelhantes.

Todos esses avanços, quando aplicados no setor eco-
nômico, possibilitarão uma gestão muito mais assertiva e 
eficiente de nossas finanças, servindo como importante 
auxiliadora no mapeamento de gastos antecipadamente 
e, como equilibrá-las evitando prejuízos e endividamentos 
– até mesmo, bloqueando gastos e visando uma melhor 
educação financeira.

A inteligência artificial veio para automatizar processos 
e mostrar o que não podemos ver a olho nu. Ao mapear 
nosso histórico e mapear o comportamento, criará uma 
relação muito mais saudável com o nosso dinheiro, indican-
do os melhores caminhos a serem seguidos e as melhores 
opções para investimentos.

(*) - É CTO da Poupay+, fintech de gestão financeira exclusiva para mulheres 
(https://poupay.app/).
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