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Data Management Association

Associação 
internacional de 

profissionais de gestão 
de dados

Primeira organização 
profissional de gestão 
de dados, fundada em  
Los Angeles em 1980

Aproximadamente 
5.000 membros, com 

60 capítulos em 22 
países em todo o 

mundo

Promove  a 
compreensão, 

desenvolvimento e 
prática de gestão de 
dados e informações

•Portal DAMA Internacional: www.dama.org
•Portal DAMA Brasil: www.dama.org.br



Data Management Association

DMBOK Guide
• The DAMA Guide to the Data 

Management Body of 
Knowledge

The DAMA Dictionary of 
Data Management



Funções de Gestão de Dados - DMBOK



Funções de Gestão de Dados - DMBOK
• Definição  e modelagem da estrutura 

corporativa de dados para gestão destes ativos. 
Definição de estilo e plataforma arquitetural de 
dados.

• Definição  e modelagem da estrutura 
corporativa de dados para gestão destes ativos. 
Definição de estilo e plataforma arquitetural de 
dados.

Gerenciamento da 
arquitetura de dados

• Modelagem, diagramação, implementação e 
manutenção de soluções de dados p/ atender 
aos requisitos de dados da organização.

• Modelagem, diagramação, implementação e 
manutenção de soluções de dados p/ atender 
aos requisitos de dados da organização.

Desenvolvimento de 
dados

• Planejamento, controle e suporte  aos ativos de 
dados em todo seu ciclo de vida, da criação ao 
expurgo.

• Planejamento, controle e suporte  aos ativos de 
dados em todo seu ciclo de vida, da criação ao 
expurgo.

Gerenciamento de 
operações de dados

• Planejar, desenvolver e executar políticas e 
procedimentos de segurança. Prover adequada 
autenticação, acesso e auditoria de dados e 
informações.

• Planejar, desenvolver e executar políticas e 
procedimentos de segurança. Prover adequada 
autenticação, acesso e auditoria de dados e 
informações.

Gerenciamento de 
segurança de dados

• Planejar, implementar e controlar dados para 
garantir consistência e a visão única e 
verdadeira (Golden record).

• Planejar, implementar e controlar dados para 
garantir consistência e a visão única e 
verdadeira (Golden record).

Gerenciamento de 
dados mestre e de 

referência



Funções de Gestão de Dados - DMBOK

• Planejar, implementar e controlar processos de 
BI.

• Planejar, implementar e controlar processos de 
BI.

Gerenciamento de 
DW e BI

• Planejar, implementar e controlar o 
armazenamento, proteção e acesso aos dados 
não estruturados.

• Planejar, implementar e controlar o 
armazenamento, proteção e acesso aos dados 
não estruturados.

Gerenciamento de 
documentação e 

conteúdo

• Planejar, implementar e controlar 
documentação e acesso aos metadados.

• Planejar, implementar e controlar 
documentação e acesso aos metadados.

Gerenciamento de 
metadados

• Exercer autoridade, definir e controlar de 
regras, procedimentos, políticas sobre os ativos 
de dados.

• Exercer autoridade, definir e controlar de 
regras, procedimentos, políticas sobre os ativos 
de dados.

Gerenciamento de 
qualidade de dados

• Planejar, implementar e controlar projetos de 
gerência de qualidade de dados.

• Planejar, implementar e controlar projetos de 
gerência de qualidade de dados.Governança de dados



Pesquisa sobre Gestão de Dados 
em empresas Brasileiras

• Avaliar a maturidade das empresas.
• Veiculada pela Fumsoft no ano 2012, com o 

apoio da DAMA-Br.
• 78 participantes em todo Brasil.

15%

72%

13%

Forma Jurídica

Pública
Privada
Mista



2%
2%

14%

42%

1%

14%

1%
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23%

Unidade da Federação sede da empresa

Alagoas

Bahia

Distrito Federal

Minas Gerais

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

Caracterização das Empresas



Caracterização das Empresas

33%

10%

7%5%

40%

6%

Porte de empresa, receita operacional bruta anual, 
segundo o BNDES

Microempresa - Menor ou igual a
R$ 2,4 milhões

Pequena empresa - Maior que R$
2,4 milhões e menor ou igual a R$
16 milhões
Média empresa - Maior que R$ 16
milhões e menor ou igual a R$ 90
milhões
Média-grande empresa - Maior que
R$ 90 milhões e menor ou igual a R$
300 milhões
Grande empresa - Maior que R$ 300
milhões

Não se aplica



Caracterização das Empresas

8%
1%

5%

15%

19%

9%
4%

39%

Porte da empresa quanto ao número de funcionários
Micro: com até 19 empregados -
(Indústria)
Pequena: de 20 a 99 empregados -
(Indústria)
Média: 100 a 499 empregados -
(Indústria)
Grande: mais de 500 empregados -
(Indústria)
Micro : até 9 empregados - (Comércio e
Serviços)
Pequena: de 10 a 49 empregados -
(Comércio e Serviços)
Média: de 50 a 99 empregados -
(Comércio e Serviços)
Grande: mais de 100 empregados -
(Comércio e Serviços)



Caracterização das Empresas
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Ramo de atividade

Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)
Alimentos
Bancos
Bebidas e Fumo
Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros
Brinquedos e Lazer
Comércio (Atacado e Varejo)
Comunicação e Informática
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Educação
Embalagens
Energia Elétrica
Extração Mineral
Farmacêutico e Higiene
Governo
Gráficas e Editoras
Hospedagem e Turismo
Intermediação Financeira
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Metalurgia e Siderurgia
Papel e Celulose
Petróleo e Gás
Petroquímicos e Borracha
Saneamento, Serv. Água e Gás
Seguradoras e Corretoras
Sem Setor Principal
Serviços médicos
Serviços Transporte e Logística
Telecomunicações
Têxtil e Vestuário





Atividades de planejamento da 
governança de dados

0 10 20 30 40 50 60

Entendimento estratégico das
necessidades de dados da…

Desenvolve e mantém uma
estratégia de dados

Estabelece os papéis e as estruturas
para a gestão de dados

Identifica e designa gestores de
dados (data stewards)

Desenvolve e aprova políticas,
padrões e procedimentos de dados

Revê e aprova a arquitetura de
dados

Planeja e patrocina projetos e
serviços de gestão de dados

Estima valores de ativos de dados e
custos associados

Não Sei

A atividade não é realizada

A atividade é realizada, monitorada
e medida

A atividade é realizada
consistentemente entre as linhas de
negócios

A atividade é realizada



Atividade de controle da governança 
de dados

0 10 20 30 40 50 60

Supervisiona as áreas com profissionais
de dados e apoio (staff)

Coordena atividades de governança de
dados

Gerencia e resolve questões associadas a
dados

Monitora e garante conformidade
regulatória

Monitora e garante conformidade com
políticas, padrões e arquitetura de dados

Supervisiona projetos e serviços de
gestão de dados

Comunica e promove o valor dos ativos
de dados

Não Sei

A atividade não é realizada

A atividade é realizada,
monitorada e medida

A atividade é realizada
consistentemente entre as
linhas de negócios
A atividade é realizada



Atividades de gerenciamento de 
arquitetura de dados

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Entende as necessidades de
informações da organização

Desenvolve e mantêm o modelo de
dados organizacional de alto

nível/corporativo

Analisa e alinha o modelo de dados
com outros modelos de negócios

Revê e aprova modelo de dados da
organização

Não sei

A atividade não é realizada

A atividade é realizada,
monitorada e medida

A atividade é realizada
consistentemente entre as linhas
de negócios
A atividade é realizada



Atividades de desenvolvimento de dados

0 10 20 30 40

Analisa requisitos de informação

Desenvolve e mantém modelos conceituais de dados

Desenvolve e mantém modelos lógicos de dados

Desenvolve e mantém modelos físicos de dados

Desenvolve o projeto de banco de dados físico

Desenvolve o projeto de produtos e informações

Desenvolve o projeto de serviços de acesso a dados

Desenvolve o projeto de serviços de integração de dados

Desenvolve padrões para modelagem e projetos de dados

Revê a qualidade dos modelos de dados e dos projetos de Bancos de
dados

Implementa mudanças em banco de dados por meio de ambientes de
teste e desenvolvimento

Cria e mantém dados para testes

Migra e converte dados

Constrói e testa produtos de informação

Prepara para implatação de dados para  Data Deployment Não sei

A atividade não é realizada

A atividade é realizada,
monitorada e medida

A atividade é realizada
consistentemente entre as linhas
de negócios
A atividade é realizada



Atividades de gerenciamento de 
operações de dados

0 10 20 30 40 50

Adquire dados de fontes externas

Planeja a recuperação de dados

Realiza Backup e Recovery (Recuperação)
de Bancos de Dados

Define níveis de serviços relacionados a
performance de banco de dados

Arquiva, retém, e elimina dados

Entende os requisitos de tecnologia de
dados

Define a arquitetura tecnológicas de dados

Avalia tecnologias de dados

Controla o estoque e acompanha as
licenças de tecnologia de dados

Não Sei

A atividade não é realizada

A atividade é realizada,
monitorada e medida

A atividade é realizada
consistentemente entre as linhas
de negócios
A atividade é realizada



Atividades de gerenciamento de 
segurança de dados

0 10 20 30 40

Entende as necessidades de segurança e requisitos regulatórios

Define políticas de segurança de dados

Define procedimentos para responder incidentes de segurança

Estabelece comitê de direção para segurança de sistemas de informação

Estabelece grupo de aconselhamento em segurança de dados

Identifica administradores de segurança

Produz e mantém armazenamento de ativos de informações

Classifica a confidencialidade da informação

Gerencia usuários, senhas, e grupos de membros

Gerencia visões e permissões de acesso a dados

Monitora periodicamente os direitos de autenticações de usuários

Previne/Gerencia super-usuários em dados de produção

Acompanhamento de violações de acesso via logs e relatórios

Gerencia a extração de dados privados/confidenciais

Previne/Gerencia dados privados/confidenciais em Laptops e PDAs

Periodicamente audita a segurança de dados

Remove direitos de acesso em caso de rescisão contratual

Não sei

A atividade não é realizada

A atividade é realizada,
monitorada e medida

A atividade é realizada
consistentemente entre as
linhas de negócios
A atividade é realizada



Atividades de gestão de dados 
mestres e de referência

0 10 20 30 40 50

Entende as necessidades de integração
dos dados mestres e de referência

Define e mantém regras de Match Code
(batimento)

Estabelece seus golden records (registros
dourados)

Replica e distribui os dados mestres e de
referência

Gerencia as mudanças dos dados mestres
e de referência

Não sei

A atividade não é realizada

A atividade é realizada,
monitorada e medida

A atividade é realizada
consistentemente entre as linhas
de negócios
A atividade é realizada



Atividades de gestão de Data 
Warehousing e Business Intelligence 

0 10 20 30 40

Entende as necessidades de
informações de Business Intelligence

Define e mantém arquitetura de DW
e BI

Implementa Data Warehouses e
Data Marts

Implementa ferramentas de BI e
interfaces para usuários

Processa dados para Business
Intelligence

Não sei

A atividade não é realizada

A atividade é realizada,
monitorada e medida

A atividade é realizada
consistentemente entre as
linhas de negócios

A atividade é realizada



Atividades de gestão de documentos 
e conteúdo 

0 10 20 30 40 50

Planejamento para gestão de documentos e registros

Implementa sistemas para gestão de documentos e
registros para aquisição, armazenamento, acesso, e

controles de segurança

Realiza backup e Recuperação de documentos e registros

Retém e elimina documentos e registros

Audita gestão de documentos e registros

Define e mantém taxonomia da organização

Documenta e Indexa metadados de conteúdo de
informação

Fornece acesso e recuperação a conteúdo

Não sei

A atividade não é realizada

A atividade é realizada,
monitorada e medida

A atividade é realizada
consistentemente entre as
linhas de negócios
A atividade é realizada



Atividades de gestão de metadados

0 10 20 30 40 50

Entende os requisitos de metadados

Define a arquitetura de metadados

Desenvolve e mantém padrões de
metadados

Implementa um ambiente
gerenciado de metadados

Cria e mantém metadados

Integra metadados

Gerencia repositórios de metadados
Não sei

A atividade não é realizada

A atividade é realizada,
monitorada e medida

A atividade é realizada
consistentemente entre as
linhas de negócios

A atividade é realizada



Atividades de gerenciamento de 
qualidade de dados

0 10 20 30 40 50

Define e promove a conscientização
em qualidade de dados

Define requisitos de qualidade de
dados

Analisa, avalia e gera o perfil da
qualidade dos dados

Define métricas de qualidade de
dados

Gerencia questões de qualidade de
dados

Limpa e corrige defeitos de
qualidade de dados

Não sei

A atividade não é realizada

A atividade é realizada,
monitorada e medida

A atividade é realizada
consistentemente entre as
linhas de negócios

A atividade é realizada
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Considerações Finais

• Práticas operacionais são executadas, mas não 
otimizados.

• Gestão de Dados ainda insipiente.
• Práticas de Governança de dados quase 

inexistentes.
• Pouca preocupação com metadados, 

taxonomias, e questões conceituais.
• Grandes oportunidades de atuação 

profissional.
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