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RESUMO 

A digitalização dos serviços bancários através das fintechs já era realidade 
antes da pandemia, mas com o distanciamento social gerado pela pandemia esse 
processo foi acelerado pelas empresas. Nesse cenário de digitalização, o dado 
desempenha um papel chave e se consolida como um dos ativos estratégicos mais 
importantes. Diante disso, este trabalho propõe um modelo de governança de dados 
constituído por pessoas, processos e tecnologia que gerencia o ciclo de vida completo 
dos dados possibilitando qualidade, confidencialidade e disponibilidade da 
informação. O modelo agrega valor aos dados, gera independência do usuário de 
negócio na descoberta das informações, entregando informações mais assertivas 
consequentemente criando confiança do tomador de decisão. Além disso, proporciona 
criação de modelos de negócios mais inteligentes através de integrações inteligentes 
gerando produtos ou serviços mais inteligente ao usuário final garantindo inclusão 
financeira que possibilita inclusive aumento de renda as camadas menos favorecidas 
da população.  

Palavras-chave: Fintech. Governança de dados. Qualidade de dados. Geração de 
valor. Processos. 



ABSTRACT 

The digitalization of banking services through fintech was already a reality 
before the pandemic, but with the social distance generated by the pandemic, this 
process was accelerated by companies. In this digitization scenario, data plays a key 
role and is consolidated as one of the most important strategic assets. Therefore, this 
work proposes a data governance model consisting of people, processes, and 
technology that manages the complete life cycle of data, enabling quality, 
confidentiality, and availability of information. The model adds value to the data, 
generates independence for the business user in discovering information, delivering 
more assertive information, and consequently creating confidence for the decision-
maker. In addition, it provides the creation of smarter business models through
intelligent integrations, generating more intelligent products or services to the end-
user, guaranteeing financial inclusion that even enables an increase in income for the 
less favored layers of the population. 

Keywords: Fintech. Data Governance. Data quality. Value generation. Process. 
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1   INTRODUÇÃO  

Com a crescente expansão dos smartphones, a melhora tecnológica e a 

diminuição do custo, esses aparelhos estão atingindo cada vez mais as classes 

menos favorecidas da população. Adicionalmente, a popularização dos serviços de 

computação em nuvem, que permite escalabilidade de arquitetura sob demanda, 

possibilitou e facilitou o acesso a muitos serviços sob demanda, propiciando o 

surgimento de um novo modelo de negócios, que faz uso intenso de tecnologia, devido 

a isso, pequenas empresas passaram a concorrer com os grandes bancos, as 

empresas que atuam nesse modelo são conhecidas como fintechs (finanças e 

tecnologia) e atuam em nichos específicos. Graças a integração de sistemas via API

(application programming interface) surgiu a possibilidade de criação de 

rdadeiros ecossistemas de diferentes provedores de serviços, 

totalmente transparente ao consumidor. 

No Brasil, o Banco Central do Brasil (BACEN) como órgão regulador do 

mercado financeiro deseja aumentar a competitividade do mercado, buscando a 

inclusão de uma grande parcela da população. Para isso está incentivando alguns 

padrões tecnológicos que visam a facilitar o acesso tecnológico de terceiros aos dados 

dos bancos tradicionais, esse modelo é conhecido como OpenBanking. O BACEN 

está fomentando e facilitando a entrada de novas empresas à área de pagamentos, 

com a permissão da criação de instituições de pagamentos que permitem ao usuário 

realizar serviços bancários sem necessariamente possuir uma conta em um banco 

tradicional, somente possuindo um smartphone, permitindo que o cliente tenha todos 

os serviços bancários nas mãos. Segundo experiências relatadas em outros países 

que adotaram esse modelo, os resultados desejados foram obtidos onde a usabilidade 

e a facilidade de uso foram priorizados (Campbell, 2017). Outro fator muito importante 

para o sucesso desse modelo de pagamento foi a expansão dos serviços (Mallat,

2007). 

Segundo o The Economist (2017), dados são a nova riqueza do mundo, o 

petróleo da era digital, e as organizações precisam fazer uma boa  gestão desse ativo 

precioso, que além de cumprir com  os requisitos legais ainda possibilita uma melhor 

orientação da distribuição de orçamento, pode resultar na melhoria da definição das 

estratégias e mensuração de resultados, auxilia na identificação de oportunidades, 

otimização de processos, simplificando o trabalho e ainda pode propiciar ao usuário 
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uma melhor experiência de compra/venda, ou no caso de uma instituição financeira, 

a transferência monetária. 

O trabalho está dividido em quatro capítulos específicos: Capítulo I Contexto 

de Pagamentos, compreendendo a razão de alguns conceitos, a situação atual em 

termos de adoção de pagamentos digitais pelo mundo e a abordagem de como os 

conceitos são aplicados nas soluções existentes no mundo. Arcabouço legal e 

regulatório que contextualiza a regulação da indústria de pagamentos no Brasil. Os

componentes da qualidade da informação, governança, frameworks, modelos de 

governança e métricas a serem atingidas. No capítulo II serão levantados os 

processos e dados necessários para a implementação de um programa de 

governança de dados, no capítulo III a apresentação dos processos de governança 

de dados e no capítulo IV a conclusão. 

1.1 JUSTIFICATIVA  

O cenário de pandemia que vivemos atualmente está acelerando o

crescimento dessa modalidade de negócio, organizações estão adotando o modelo 

de contas digitais rapidamente, antecipando ações de seus planejamentos com o 

objetivo de atender uma nova demanda do mercado. Esse modelo de negócio permite 

a captura de uma grande quantidade de dados referentes às transações e também 

das partes envolvidas, esses dados representam um diferencial competitivo quando 

bem geridos, porém segundo DAMA (2017) uma má gestão de dados é equivalente a 

uma má gestão do capital. Segundo Hilpisch (2014) a automação gerou um 

incremento da velocidade das transações financeiras, exigindo a disponibilidade de 

informação em tempo real para embasamento do processo decisório, 

consequentemente aumentando a quantidade de dados capturados, causando o 

crescimento acelerado dos volumes de dados transacionais. As decisões precisam 

ser tomadas mais rapidamente exigindo processamento de grandes quantidades de 

dados em tempo real, esses fatores levaram ao crescimento da análise de dados em 

finança.  

O sistema bancário foi escolhido porque está sendo totalmente alterado pelas

novas tecnologias emergentes, onde já está se popularizando o modelo de oferta de 

negócios em conjunto, através de uma tendência mundial no mercado bancário 

conhecido como Open Banking onde as instituições estão sendo obrigadas a 
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disponibilizar interfaces padronizadas (APIs) para que as fintechs possam se integrar 

a essas instituições, fornecendo novos serviços aos seus consumidores com melhor 

qualidade a um preço justo. Nesse cenário, é preciso desenvolver um modelo robusto 

de governança de dados que integre pessoas processos e tecnologia, com processos 

claros (simples) e bem definidos que possibilite a geração do conhecimento, 

contribuindo para a melhoria da qualidade do processo decisório, gerando modelos 

de negócios mais competitivos, possibilitando a entrega de produtos e serviços de

melhor qualidade contribuindo com a sociedade na diminuição da exclusão financeira. 

1.2 ESCOPO 

Para este trabalho será estudado o papel dos dados em uma fintech de 

pagamentos digitais acoplada ao sistema de pagamentos brasileiro, não 

contemplando outros tipos de fintechs. Pelo tempo limitado de pesquisa serão 

estudados processos de qualidade de dados e considerado o DAMA (2017) como 

referência por ser um dos principais frameworks de governança de dados. 

Não será contemplado neste estudo comparações entre diferentes modelos 

de governança disponíveis no mercado. O modelo considera as atividades 

estratégicas e a definição macro de atividades táticas e operacionais, o detalhamento 

das atividades táticas e operacionais faz parte do escopo de trabalho do escritório de 

governança de dados proposto neste trabalho. 

1.3 PERGUNTA DE PESQUISA 

Um modelo de governança de dados é relevante para a geração de 

conhecimento em uma plataforma de pagamentos digitais? 

1.4 PROBLEMA DE PESQUISA 

Gerenciamento da grande quantidade de dados capturados dos dispositivos 

dos consumidores durante as transações possibilitando a geração de conhecimento,

necessitando de um modelo de governança de dados simples e robusto com 

processos claros e bem definidos.  
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1.5 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho compreende o estudo dos dados gerados com o

emprego intensivo da tecnologia na indústria de pagamentos, esses dados têm 

capacidade de mudar o mercado se bem gerenciados. 

1.5.1 Objetivo Geral 

Propor um modelo de governança de dados para uma plataforma de arranjo 

de pagamentos acoplado ao sistema de pagamento instantâneo (SPI) brasileiro. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Identificar os dados necessários para a operação de uma fintech de 

pagamentos. 

 Indicar os processos de governança de dados que possibilitem qualidade, 

integridade, confiabilidade e disponibilidade dos dados de pagamento na fintech.  

1.6 METODOLOGIA

Na maior parte das fintechs, a gestão de dados é composta de um conjunto 

de processos táticos sob a responsabilidade de diversas áreas dentro da organização,

os resultados esperados são alcançados, porém o esforço de gestão é alto e algumas 

atividades estão desconectadas sendo difíceis de serem escaladas. O método 

consiste no entendimento dos processos de gestão de dados, proposição de um 

escritório de governança de dados responsável pela orquestração das atividades

referentes a dados e finalmente propor os processos de governança de dados que  

um conjunto de processos que gerenciem os dados durante todo o ciclo de vida, 

proporcionando qualidade e entrega de valor à organização e consequentemente 

melhoria da execução estratégica da organização, a figura 1 ilustra o método. 
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Figura 1  Método de pesquisa 

Fonte: O Autor (2021) 

 Para a pesquisa foram utilizadas Web Of Science, Scielo e Google scholar 

fazendo combinações por palavras-chave, payment, digital, governance, data 

governance, digital payment. Os resultados foram combinados para refinar a 

pesquisa, em seguida foram filtrados os artigos de cinco anos ou menos. 

Complementando a pesquisa, foram consultados livros de autores, referência dos 

assuntos, relatórios citados por especialistas de mercado e complementado por 

normativas de órgãos reguladores e legislação vigente, além de materiais de 

empresas e organizações referências nos assuntos. 
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2 LITERATURA PERTINENTE 

Este capítulo descreve os conceitos que embasam o modelo proposto,

buscando entender alguns conceitos atuais, como a adoção de pagamentos digitais 

pelo mundo e a abordagem de como os conceitos são aplicados nas soluções 

existentes no mundo atualmente. 

2.1 FINTECHS

No mercado financeiro um novo conceito de empresas surgiu recentemente e

revolucionou esse mercado, essas empresas são as fintechs, segundo Zavolokina et 

al. (2016) fintech representa o casamento de financeiro e tecnologia da informação,

provê a capacidade de criação de novos serviços e modelos de negócio, desafiando 

os provedores de serviços financeiros tradicionais, criando oportunidades com a 

redução de custos aumento da transparência através do acesso à informação.

Segundo Boot et al. (2021) as fintechs fazem uso intenso de tecnologia gerando dados 

não financeiros em abundância, possibilitando o uso de inteligência artificial e 

aprendizagem de máquina para desenvolver e inovar em seus modelos de negócio. 

Berg et al. (2020) aponta que as fintechs que desenvolverem maior capacidade de 

gerenciamento desses dados não bancários terão grande vantagem perante os 

concorrentes e criarão modelos de negócio mais vantajosos. Kang (2018) cita que as

fintechs de pagamento oferecem seus serviços aos clientes na forma de um aplicativo 

instalado no smartphone, esse aplicativo gerencia todo o ciclo de vida do

relacionamento. O desafio é manter a compatibilidade dos aplicativos com os modelos 

tradicionais de pagamento, tornando a jornada do pagamento transparente para o 

usuário. Hodson (2021) cita que as fintechs buscam atuar de maneira disruptiva no 

mercado, muitas vezes criando modelos de negócio que atuam em lacunas da 

regulação, ou explorando incentivos dos órgãos reguladores que facilitam modelos 

inovadores com o objetivo de gerar competitividade no mercado.  

2.2 INTEROPERABILIDADE E APIS 

Segundo IBM (2015) tecnicamente, API é o acrônimo de Application 

Programming Interface, são interfaces que permitem integrar softwares e aplicações 
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de diferentes fornecedores permitindo que todas as aplicações rodem de forma 

integrada, trazendo uma melhor experiência ao usuário. Segundo Collins; Sisk (2015) 

API deixou de ser uma técnica de desenvolvimento para se tornar um direcionador de 

modelos de negócios, permitindo a reutilização e compartilhamento dos ativos 

principais de uma organização monetizando através de APIs. Basole (2016) cita que 

transformações organizacionais podem ser definidas como mudanças que as 

organizações fazem e como elas fazem, é predominantemente guiada pela deficiência 

de valor detectada ou antecipada. O verdadeiro pilar dessa transformação digital é a 

integração de sistemas via API, para Iyer; Subramaniam (2015), as APIs estão 

permitindo às empresas crescerem seus negócios a taxas sem precedentes, 

compartilhando serviços com outras empresas, sendo assim, as organizações 

precisam se preocupar com a troca de informações internas e externas e a API é o 

motor que conduz essa estratégia. 

2.3 CONTEXTO DE PAGAMENTOS 

O objetivo deste tópico é apresentar a experiência de outros países que 

adotaram pagamentos digitais ao redor do mundo. 

2.3.1  Adoção mundial do modelo de pagamentos digitais 

Segundo Au e Kauffman (2008) e Mallat (2007) pagamento móvel ou m-

payment se refere a qualquer pagamento o qual um dispositivo móvel é utilizado para 

iniciar, autorizar e confirmar a troca de valores financeiros por produtos ou serviços, 

ou seja, o uso do dispositivo móvel é feito para conduzir o pagamento de uma 

transação na qual os fundos são transferidos do pagador para o recebedor, via um 

intermediário ou diretamente. 

Na Índia, em 2016, o governo estimulou a implantação de pagamentos móveis 

e existem na literatura alguns trabalhos descrevendo a experiência dos indianos com 

o modelo. Ranjan (2019) estudou os impactos da implantação no estado de 

Telangana, no trabalho o autor citou o termo m-governance para descrever aplicativos 

digitais rodando em dispositivos móveis que apoiam a boa governança. Taylor (2016) 

define carteiras móveis (mobile wallet) como um aplicativo instalado no dispositivo 

móvel dos clientes, que os permitem realizarem pagamentos ao invés do uso de 



25

cartões de crédito ou de débito. Ranjan (2019) em seu estudo descreve o caso de 

implantação de carteiras móveis sob a ótica do funcionamento do sistema e dos 

benefícios de inclusão financeira para a população. Segundo Kiseol (2010) os 

comerciantes ao fornecerem as experiências de compras através do celular, podem 

transformar as experiências de compras em lojas físicas em experiências otimizadas, 

ajudando o consumidor a fazer compras mais inteligentes, criando uma interação em 

tempo real entre o varejista e o consumidor, fornecendo marketing móvel baseado nas 

necessidades do consumidor. Ranjan (2019) aponta a boa governança como um dos 

fatores cruciais para aumentar os níveis de transparência, responsabilidade e 

acessibilidade dos sistemas.  

Campbell e Singh (2017) estudaram se a capacidade de inovação do cliente,

a percepção da utilidade e percepção da facilidade do uso influenciaram no 

comportamento de intenção de uso de carteiras de pagamentos digitais, que os 

autores chamaram de carteira móvel, e chegaram a conclusão de que somente a 

facilidade de uso afetou o comportamento da intenção de uso. Segundo Chao et al. 

(2012) clientes com capacidade de inovação são os que possuem as seguintes 

caraterísticas.

A inovação inata do consumidor define o grau em que o indivíduo está pronto 

para aceitar a inovação sem o envolvimento de outras experiências passadas; 

inovação específica de domínio que é a capacidade de aprendizado de coisas novas 

relacionadas a um domínio de interesse específico; e os agentes inovadores que 

adquirem conhecimento sobre um novo produto, mas não necessariamente o 

compram. Alaedin et al. (2018) investiga o comportamento dos consumidores 

associado à migração para carteiras digitais na Malásia. Afirmam que a intenção de 

usar e a atitude relacionada ao uso não afetam a tomada de decisão de mudança do 

físico para o digital, a atitude em relação a mudança e a intenção em relação a 

mudança estão mais próximas de demonstrar o efeito da mudança do físico para o 

digital.    

   

2.4 LEGISLAÇÃO DO SETOR DE PAGAMENTOS BRASILEIRO 

A principal lei que rege o sistema é a lei 12865 de 2013 que regulamenta as 

instituições de pagamentos  



26

- pessoa jurídica que, aderindo a um ou mais 
arranjos de pagamento, tenha como atividade principal ou acessória, 
alternativa ou cumulativamente, arranjo de pagamento - conjunto de regras e 
procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço de 
pagamento ao público aceito por mais de um recebedor, mediante acesso 

 (2013). 

Segundo Cohen et al. (2020) essa lei tornou o mercado robusto e inovador e 

a cada dia tem se inovado, pois a lei trouxe um arcabouço regulatório inovador ao 

atribuir a competência de regular, fiscalizar os arranjos e instituições de pagamentos 

ao Banco Central do Brasil sob as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, também 

trouxe segurança jurídica aos participantes, investidores e clientes. Os autores ainda 

ressaltam que essa lei é a base para o BACEN criar seu próprio arranjo de

pagamentos instantâneos, o PIX. Também existe a lei 12965 de 2014 que estabelece 

princípios, garantias, direitos e deveres no uso da Internet no Brasil; a Lei n° 13.709 

de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) e a Constituição da

República de 1988 (art 5°, incisos X, XI,XII e LXXII) que trata da inviolabilidade dos 

dados. Face ao arcabouço legal exposto acima, o BACEN que é o órgão regulador e

fiscalizador, atribuiu diversas normas divulgadas através de cartas, circulares, 

comunicados e regulações, visando a segurança e o equilíbrio do sistema financeiro 

nacional. 

Segundo BACEN (2013) as instituições que movimentam menos de 

quinhentos milhões de reais ou possuem saldo em conta inferior a cinquenta milhões 

de reais são dispensadas de licenças do regulador para atuarem neste mercado, pois 

o regulador entende que não oferecem risco sistêmico, porém com o PIX este 

entendimento começou a mudar e no regulamento do PIX BACEN (2020) o  artigo 5° 

, para participar do PIX a instituição precisa possuir política de 

segurança cibernética, plano de ação e de resposta a incidentes, contratação de 

serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem. 

Segundo BACEN (2020) os limites para as instituições dispensadas de 

autorização são baixados gradualmente, zerando esse valor em trinta de junho de 

2023, ou seja, a partir do segundo semestre de 2023 todas as instituições e arranjos 

de pagamento precisarão de licença do BACEN para funcionar, e para obter a licença 

uma das principais exigências é que as instituições criem e forneçam um plano de 

governança e compliance auditado por auditor certificado na comissão de valores 

mobiliários. 



27

2.5 PRINCIPIOS DA CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS   

Segundo a ISO/IEC 27001 (2006) os pilares para definir a segurança da 

informação são a confidencialidade, que é a garantia de que a informação não esteja 

disponível a entidades ou processos não autorizados; integridade, que é a 

propriedade de exatidão dos ativos; e disponibilidade, que é a propriedade dos dados 

estarem acessíveis e utilizáveis sob demanda por uma entidade autorizada

(ISO/IEC27001,2006).  

Segundo Stewart (2015) confidencialidade se refere a restrição dos dados 

quanto ao acesso e divulgação. Integridade é a capacidade de manter a veracidade 

de dados e a disponibilidade corresponde a garantia de acesso ininterrupto aos dados 

pelas pessoas autorizadas com elevado grau de confiança. 

Moresi (2000) classifica a informação segundo a finalidade como mostra a 

tabela 1.  

Tabela 1 - Classificação de Dados segundo finalidade 

Classificação Finalidade Observação 

Informação Crítica Sobrevivência da 

organização 

Prioridade alta para busca 

e manutenção 

Informação mínima Gestão da Organização Prioridade alta para busca 

e manutenção 

Informação potencial Vantagem Competitiva Prioridade alta para busca 

e manutenção 

Informação sem interesse Lixo Evitar desperdício de 

recursos 

Fonte: O autor (2020)  Adaptado de Moresi(2000) 

2.5.1 Tratamento dos Dados Pessoais 

Em 2020 entrou em vigor a lei geral de proteção de dados no Brasil, o setor 

financeiro apesar de já funcionar sob a lei do sigilo desde 2001, está revisando seus 

processos relacionados a tratamento de dados, segundo Doneda (2011) o tratamento 
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de dados pessoais por processos automatizados é uma atividade de risco, pela 

possibilidade de exposição indevida ou abusiva desses dados. 
  ado pessoal é qualquer informação relativa a uma pessoa física 
identificada ou identificável (titular dos dados); uma pessoa física identificável 
é aquela que pode ser identificada, direta ou indiretamente, em particular por 
referência a um identificador como um nome, um número de identificação, 
dados de localização, um identificador online ou a um ou mais fatores 
específicos de identidade física, fisiológica, identidade genética, mental, 
econômica, cultural ou social daquela pessoa física , art.4) 

Segundo Brasil (2018), conhecida como lei geral de proteção de dados as

atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar as seguintes

propriedades: 
- finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, 

explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior 
de forma incompatível com essas finalidades; 
II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas 
ao titular, de acordo com o contexto do tratamento; 
III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, 
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de 
dados; 
IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre 
a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus 
dados pessoais;  
V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o 
cumprimento da finalidade de seu tratamento; 
VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e 
facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos 
agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial; 
VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão; 
VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em 
virtude do tratamento de dados pessoais; 
IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins 
discriminatórios ilícitos ou abusivos; 
X - Responsabilização: e prestação de contas: demonstração, pelo agente, 
da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o 
cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da 

. 

Na lei de sigilo de operações financeiras Brasil (2001), as instituições 

financeiras são obrigadas a manter sigilo das operações podendo compartilhar essas 

informações, sem risco de violação do sigilo, com outras instituições para fins

cadastrais e centrais de risco para a formação de histórico de crédito. A lei 12414 

Brasil (2011) define histórico de crédito como sendo 

de pagamentos, relativos às operações de crédito e obrigações de pagamento 

adimplidas ou em andamento por pe . 



29

Processamento significa qualquer operação ou conjunto de operações 

efetuadas em dados pessoais ou em conjuntos de dados pessoais, por meios 

automatizados ou não, como coleta, registro, organização, estruturação, 

armazenamento, adaptação ou alteração, recuperação, consulta, utilização, 

divulgação por transmissão, disseminação ou de outra forma tornar disponível, 

alinhamento ou combinação, restrição, apagamento ou destruição. (GDPR, 2016)  

  

2.6 CADEIA DE VALOR 

Porter (1996) define cadeia de valor como um link preciso entre o valor criado 

e como esse valor é criado e está sendo considerado o caminho para a vantagem 

competitiva, ou seja, valor é uma qualidade que a organização agrega ao seu produto 

ou serviço que melhore as características e seja um diferencial perante a 

concorrência.

Segundo Kimball e Ross (2016) a cadeia de valor identifica a natureza lógica 

do fluxo das atividades primárias da organização. Os sistemas de origem operacional 

normalmente produzem instantaneamente transações em cada etapa da cadeia de 

valor, gerando métricas de desempenho interessantes ao longo do caminho. O 

objetivo principal da maioria dos sistemas analíticos de apoio à decisão é monitorar 

os resultados de desempenho dos processos-chave. Já que cada processo de 

negócio produz métricas exclusivas em intervalos de tempo exclusivos com 

granularidade única e dimensionalidade, cada processo normalmente gera uma ou 

mais tabelas de fatos, a cadeia de valor fornece uma visão de alto nível sobre a 

empresa no armazém de dados. 

2.7 CERTIFICAÇÃO DIGITAL NO BRASIL 

A certificação digital é o arcabouço tecnológico que possibilitou a 

implementação das soluções digitais seguras 
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que antes eram encarados com desprestígio, em virtude da falta de 
confiabilidade. Por meio da assinatura digital e do certificado digital é possível 
assegurar aos documentos eletrônicos os requisitos legais da autenticidade 
e integridade. A concepção de certificado digital está atrelada à segurança 
jurídica que a assinatura digital confere. O certificado digital representa uma 
garantia estatal quanto à validade da assinatura digital. Apoiado nestas 
razões, vários são os países que já possuem uma estruturação estatal 
voltada para a exploração do serviço de certificação digital, incluindo-se neste 
quadro o Brasil. Todavia, o exercício do poder público de certificação digital 
somente terá legitimidade se houver o respeito às regras legais de 
competência material fixadas (GUELFI,2007, p. 
3).

No Brasil, a medida provisória 2200 publicada em 2001 criou a Infraestrutura 

de Chaves Públicas do Brasil (ICP Brasil) que objetiva 

integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações 

de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a 

realização de transações eletrônicas seguras Brasil (2001), adicionalmente na 

mesma medida o artigo 10 § 2° não invalida certificados que não sejam emitidos pela 

ICP Brasil 
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de 

comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, 
inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que 
admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o 

 (Brasil, 2001).  

Também no seu artigo 3° instituiu o Comitê Gestor da ICP Brasil, o Comitê 

Gestor no uso de suas atribuições definiu os princípios para a ICP Brasil, que estão 

descritos no apêndice I. 

2.8 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em seu código de boas 

práticas de governança corporativa define governança corporativa como: 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos 
de fiscalização e controle e demais partes interessadas. As boas práticas de 
governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações 
objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o 
valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a 
recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua 
longevidade e o bem comum.  (IBGC,2015, p. 20). 

A governança envolve os principais indivíduos e órgãos de administração e 

gestão de uma empresa, tais como: sócios, administradores, conselheiros fiscais, 
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auditores, conselho de administração etc., a esses o IBGC chama de agentes de 

governança. 

Os princípios básicos da governança corporativa são: 

- Transparência, disponibilizar às partes interessadas as informações, além 

das impostas por regulamentos ou leis; 

- Equidade, dar tratamento justo a todos os stakeholders (pessoas 

interessadas na gestão), considerando seus direitos, deveres, necessidades, 

interesses e expectativas; 

- Accountability (prestação de contas), os agentes de governança devem 

prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensivo e tempestivo,

assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões. 

- Responsabilidade Corporativa, os agentes de governança devem zelar pela 

viabilidade econômico-financeira das organizações, levando em consideração os 

capitais financeiros, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, 

reputacional etc.  

Segundo Weill (2006), a governança corporativa ganhou importância no 

mundo dos negócios devido à grande quantidade de escândalos corporativos no início 

dos anos 2000. O tamanho do impacto financeiro causado por estes escândalos levou 

a preocupação com a capacidade e a determinação das empresas de proteger seus 

stakeholders. 

Segundo a OECD (2015), Governança Corporativa é a criação de uma 

estrutura que determine os objetivos organizacionais e monitore o desempenho para

assegurar a concretização dos mesmos; enfatizando que não existe um modelo único 

de boa governança corporativa, observando, porém, que em muitos países essa 

governança cabe a um conselho supervisor responsável pela proteção dos direitos 

dos acionistas e outros stakeholders. O conselho trabalha com a alta gerência para 

implementar princípios de governança que assegurem a eficiência dos processos

organizacionais. 

As governanças corporativas e de TI se relacionam no conselho, a equipe 

executiva sênior, como agente do conselho, articula estratégias e comportamentos 

desejáveis para cumprir as determinações do conselho. A estratégia é vista como um 

conjunto de escolhas. Comportamentos desejáveis incorporam as crenças e a cultura 

da organização, definidas e praticadas não somente através da estratégia, mas
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também através das declarações de valores corporativos, missões institucionais, 

princípios de negócios, rituais e estruturas.  

2.9 GOVERNANÇA DE TI 

decisórios e do framework de responsabilidades para estimular comportamentos 

desejáveis na utilização da TI . A governança determina quem toma decisões; 

administração é o processo de tomar e implementar decisões. 

A alta gerência define as responsabilidades e os direitos decisórios para 

estimular os comportamentos desejáveis, se o desejável for unidades de negócio 

independentes e empreendedoras, as decisões de investimentos em TI cabem aos 

líderes dessas unidades, se o comportamento desejável envolve visão unificada com 

um único ponto de contato com o cliente, um modelo de investimento mais 

centralizado funciona melhor. Os problemas surgem quando o comportamento 

desejável e a governança estão desalinhados, a alta gestão precisa monitorar 

constantemente para criar mecanismos de alinhamento entre o comportamento 

desejado e a governança. 

A governança corporativa, articulada segundo OCDE (2015), contempla o 

lado comportamental que abrange os relacionamentos e os padrões de 

comportamento dos tomadores de decisão, incluindo administradores, acionistas, 

funcionários, credores, clientes-chave e comunidades; e o lado normativo que 

abrange o conjunto de regras que regulam esses relacionamentos e comportamentos 

privados, moldando, com isso, a formação da estratégia corporativa. Tais regras 

podem ser leis da empresa, regulamentos de segurança ou requisitos para cotação 

na bolsa. Podem também ser regulamentações próprias e privadas. 

O lado comportamental deve tratar dos relacionamentos e conceder direitos 

decisórios dos indivíduos ou grupos. O lado normativo define mecanismos formais 

através do estabelecimento de regras e procedimentos operacionais para garantir que 

os objetivos sejam atingidos. 

2.10 GOVERNANÇA DE DADOS 
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Segundo Ladley (2019) as empresas precisam efetivamente tratar dados 

como ativos, isso significa que os dados devem ser usados como ativos, e a 

governança de dados deve garantir o tratamento adequado dos dados, indo além de 

somente projetos táticos de tratamento de dados.  

A garantia da integridade, confiabilidade e disponibilidade de um sistema 

começa nos dados, uma boa governança de dados é o primeiro passo para essa

garantia, segundo Abraham et al. (2019) governança de dados é autoridade e controle 

sobre o gerenciamento de dados com propósito de aumentar o valor dos dados e 

minimizar custos e riscos relacionados aos dados. Para H. Hanilla et al. (2019) os 

dados devem ser governados além da área de tecnologia, Al-Ruithe et al. (2019) 

governança complementa o gerenciamento de dados, mas não o substitui. 

Segundo Ladley (2019) para gerenciar informação como um ativo é 

necessário alternar o pensamento de tecnologia para contabilidade, contadores 

gerenciam ativos financeiros e são governados por princípios e políticas que são 

frequentemente checados por auditores; as auditorias buscam certificar a prática 

correta do gerenciamento dos ativos financeiros. Governança de dados é definida 

como O exercício da autoridade, controle e tomada de decisão compartilhada 

(planejamento, monitoramento e execução) sobre o gerenciamento de ativos de 

 (DAMA-2017, p 171).  

Também é possível definir governança de dados como 
 organização e implementação de políticas, procedimentos, estrutura, 

funções e responsabilidades que descrevem e reforçam regras de 
engajamento, direitos de decisão e responsabilidades para o gerenciamento 

 (Ladley 2019, p. 17). 
e o autor sintetiza o conceito em uma capacidade de negócio necessária para 

extrair valor dos dados. 

Independente do ramo de negócio, a governança de dados necessita da 

separação de responsabilidades para garantir a adesão adequada aos padrões e às

políticas. 
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Figura 2  Relação entre governar e gerenciar 

Fonte: O autor  adaptado de Ladley(2019) 

Conforme mostra a figura 2, é necessário a existência da gestão e da 

governança e ambas as atividades visam a aumentar o valor e a redução dos riscos 

dos dados.  

Uma definição mais ampla de governança de dados é feita utilizando uma 

ótica ampliada do conceito em seis dimensões que são: 

colaboração nos assuntos de dados além dos limites das áreas funcionais. 
Segundo governança de dados é um framework que fornece estrutura e 
formalização para o gerenciamento dos dados. Terceiro, governança de 
dados foca nos dados como um ativo empresarial estratégico. Dados são a 
representação dos fatos em diferentes formatos. Quarto, governança de 
dados especifica os direitos e responsabilidades sobre os dados para a 
tomada de decisão de uma organização. Isso determina quais decisões 
precisam ser tomadas sobre os dados e como estas decisões são tomadas e 
quem na organização tem o direito de tomar estas decisões. Quinto, 
governança de dados estabelece políticas, padrões e procedimentos sobre 
os dados. Estes artefatos devem ser consistentes com a estratégia da 
organização e promover o comportamento desejado no uso dos dados. 
Finalmente, a governança de dados monitora a conformidade, inclui a 
implementação de controles para garantir que políticas e padrões de dados 

. (Abraham et al., 2019, p. 03). 

2.10.1 Modelo de Governança de Dados por Capacidade 

Segundo Ladley (2019) as organizações não podem ver seus dados e 

informações como conveniência e sim como uma obrigação de negócio, a governança 

de dados precisa ser vista como uma capacidade de negócios e a capacidade significa 

o que precisa ser feito para as empresas atingirem a missão. A figura 3 mostra como

a governança de dados suporta as capacidades de negócio. 
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Figura 3 - Governança de Dados como Capacidade 

 Fonte: O autor  adaptado de Ladley (2019) 

Governança de Dados é um programa e não um projeto com início e fim, uma 

vez iniciada precisa operar sob o conceito de continuidade, de fato, essa continuidade 

só irá funcionar com a mudança da mentalidade da organização em relação aos 

dados, pois governança exige disciplina e rigor, formalidade onde regras precisam ser 

definidas e seguidas, ou seja, é necessário um processo formal para gerenciamento 

de dados. 

2.10.2 Arquitetura de Dados 

Ladley (2019) define arquitetura de dados como uma representação do 

ambiente de gerenciamento de dados, seus componentes e suas interações inter-

relacionando pessoas, processos, projetos, políticas, tecnologias e procedimentos 

para gerenciar e usar os dados como ativos valiosos da organização. Segundo DAMA 

(2017) arquitetura de dados pode ser vista de três perspectivas: resultados, que 

compreendem os artefatos como modelos definições e fluxo de dados; atividades de 

arquitetura, que compreendem a implantação e os objetivos da arquitetura de dados;

comportamento da arquitetura, que compreende mentalidade, colaboração e criação 

de conhecimento dos dados corporativos em relação aos dados corporativos.  

2.10.3 Segurança de Dados
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Segundo o DAMA (2017) o objetivo da gestão da segurança de dados é 

planejar, desenvolver e executar as políticas de segurança e procedimentos a fim de 

prover a adequada autenticação, acesso e auditoria de dados e informações que 

compreende: 

uisitos 

regulatórios associados; 

; 

; 

; 

senhas e membros de grupos de usuários; 

; 

; 

; 

nça dos dados. 

2.10.4 Controle interno de dados 

O conceito de controle interno abordado é do Instituto Americano de 

Contadores Públicos, no qual controle interno significa planos organizacionais e 

coordenação de um conjunto de métodos e medidas adotados numa empresa, a fim 

 (Imoniama,2011, p. 40).  

Segundo Rezende; Favero (2004) citando o instituto de auditores internos do

Brasil, controle interno corresponde a qualquer ação tomada pela administração, tanto 

a alta administração como as gerencias táticas, para aumentar a probabilidade que os 

objetivos e metas estabelecidas sejam atingidos. A alta administração e a gerência

planejam, organizam, dirigem e controlam o desempenho de maneira a possibilitar 

com razoável certeza essa realização.

Segundo Imoniama (2011) os objetivos de um sistema de controle interno são: 

salvaguardar o ativo da organização, manter a integridade, promover a eficiência 

operacional e encorajar o cumprimento dos procedimentos e políticas de gerência. 

2.10.5 Qualidade de Dados 
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Para Ladley (2019) a baixa qualidade dos dados é simplesmente a causa raiz

da maioria dos problemas de dados e informações. Portanto, um dos principais fatores 

da necessidade de governança de dados.

DAMA (2017) aborda qualidade de dados e qualidade da informação como 

conceitos distintos: 

oportunos, consistentes com todos os requisitos e regras de negócios e relevantes 

para um determinado uso; este conceito se caracteriza pelas dimensões completude, 

unicidade, oportunidade, validade, precisão e consistência.  

ão é o grau em que a informação atende 

consistentemente aos requisitos e expectativas dos profissionais do conhecimento na

execução de seus trabalhos. No contexto de um uso específico, o grau em que as 

informações estão atendendo aos requisitos e expectativas desse uso. 

As duas definições são diferentes, mas apontam para a mesma direção, a

qualidade dos dados significa que o dado em questão precisa ser eficaz ou adequado 

a sua finalidade. Se os dados não estão com qualidade satisfatória, a correção quase 

sempre é atingida com alteração de processos, comportamentos ou ambos. A

qualidade dos dados é um dos principais impulsionadores da governança, pois sem a 

governança, os esforços de qualidade dos dados se tornam exercícios únicos e 

dispendiosos. 

A governança de dados suporta soluções de qualidade de dados através de:

- Garantia de padrões e regras de qualidade dos dados definidos e integrados 

ao desenvolvimento e às operações do dia a dia; 

- Garantia da avaliação contínua da qualidade dos dados; 

- Garantia de que os problemas da organização relacionados a processos e 

prioridades alterados sejam abordados. 

2.10.6 Qualidade da informação 

Segundo Brasil (2001) a informação para ter qualidade deve possuir os

seguintes atributos:   

a) Precisa  Representa a exatidão dos seus valores; 

b) Integra  Não contém erros; 

c) Completa - Contém todos os fatos importantes; 



38

d) Econômica - Valor da Informação X Custo de sua Produção; 

e) Flexível - Pode ser usada para diversas finalidades; 

f) Confiável - A confiabilidade depende da fonte de informação; 

g) Relevante - É aquela que é importante em determinado momento; 

h) Simples - Informação com excesso causa sobrecarga de informação; 

i) Em tempo - A informação deve ser enviada quando necessário; 

j) Verificável - Pode-se verificar em várias fontes da mesma informação. 

2.11 OKR  

Como o acrônimo OKR (Objectives and Key Results) é um framework que 

materializa o desdobramento de metas, utilizado por diversas empresas como Google, 

LinkedIn, Twitter, entre outras que ficaram famosas no vale do Silício  USA 

(CASTRO, 2015); Lica (2020) cita que OKR ajuda as equipes a entenderem seu papel 

na execução estratégica, como podem contribuir para a visão geral da empresa, pois 

os objetivos são definidos por resultado; segundo Doerr (2018) as principais 

vantagens dos OKRs são foco, alinhamento, comprometimento, rastreamento, e 

expansão. 

Segundo DAMA (2017) um sistema de governança de dados precisa ser 

medido, um programa de governança de dados se justifica se é possível a melhora 

dos resultados. 

2.12 SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO  

O Banco Central do Brasil no ano de 2013 passou a regular o sistema de 

pagamentos no Brasil e iniciou os estudos sobre sistemas de pagamentos digitais e 

nesse mesmo ano foi oficializado o movimento para o desenvolvimento de um sistema 

de pagamentos instantâneos no Brasil (BACEN-2013), com a regulamentação do 

conceito de arranjos em lei, como sendo,

disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público aceito por 

mais de um recebedor, mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e 

Brasil (2013).  

Em 2018 foi criado pelo BACEN um grupo de trabalho com participação de

agentes do mercado, em dezembro de 2018 o grupo encerrou seus trabalhos e os 
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resultados foram publicados através do comunicado 32927 no qual o BACEN começa 

a materializar o sistema de pagamentos instantâneos no Brasil e estabelece um 

conjunto de requisitos mínimos para o ecossistema de pagamentos instantâneos 

brasileiro. Em 27 de agosto de 2019, através do Comunicado BACEN N°34085 de 

28/08/2019, os requisitos fundamentais foram atualizados, determinando que o 

ecossistema de pagamentos instantâneos brasileiros seria formado pelo arranjo 

aberto instituído pelo BACEN, ou seja, o BACEN criou uma plataforma de pagamentos 

instantâneos que são as transferências monetárias eletrônicas que acontecem em

tempo real disponíveis vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, cujo o 

objetivo estratégico é promover a democratização financeira sustentando em quatro 

dimensões as ações, que são inclusão, competitividade, transparência e educação 

financeira.  

3 MATERIAL E MÉTODOS  

O método consiste no entendimento e levantamento dos requisitos de

negócio. Conforme descrito no capítulo 2, o BACEN com sua agenda tecnológica está 

derrubando as barreiras do mercado de pagamentos com o objetivo de aumentar a 

competitividade e baixar os custos, isso desafiou os provedores de serviços bancários 

a proverem inteligência nos modelos de negócio para que consigam oferecer produtos 

relevantes para o consumidor final, a baixo custo.  

Segundo Ranjan (2019) os aplicativos de fácil utilização são capazes de 

proporcionar a inclusão financeira e para Kiseol (2010) os aplicativos proporcionam 

compras mais inteligentes e otimizadas através da interação em tempo real entre o 

varejista e o consumidor, também é capaz de prover marketing móvel baseado nas 

necessidades, nesse cenário os dados desempenham papel fundamental na geração 

da inteligência e precisam ser bem governados.  

Este trabalho se dedica a estudar governança de dados, portanto os demais 

constructos serão considerados implementados. Governança não pode ser encarado 

como um projeto com início e fim definidos, deve ser encarada como um programa de 

atividades contínuas e que deve ser aprimorado constantemente. Atualmente a 

informação é considerada líquida, está descentralizada em diversos lugares pois é 

exigência dos modelos de negócios atuais. A implantação de um programa de 

governança não pode ser um meio de burocratizar e dificultar a abordagem evolutiva 
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e disruptiva dos modelos de negócios atuais do mercado de pagamento, pelo 

contrário, o programa deve apoiar a evolução dos modelos de negócio, 

proporcionando maturidade e segurança. 

3.1 DESCRIÇÃO DO MODELO 

O resultado esperado por uma fintech de um programa de governança de 

dados compreende a disponibilização de dados com qualidade para que o time de 

negócios consiga gerar informações para os tomadores de decisão, e que a 

organização tenha a confiança plena na informação que está sendo disponibilizada 

com garantia de qualidade, em tempo e ao real destino.   

O modelo proposto é um modelo interativo que envolve as principais áreas da 

organização; este modelo é baseado em DAMA (2017), a figura 4 ilustra graficamente 

um diagrama macro do modelo proposto com as etapas principais e os principais 

atores. Este modelo é incremental seguindo o ciclo PDCA Deming (1951, apud Moen, 

Norman 2009) de melhoria contínua, o ciclo compreende planejamento, 

desenvolvimento, checagem e ação de melhoria. 
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Figura 4  Modelo Macro de Governança de Dados 

Fonte: O autor (2021) baseado em DAMA (2017) 

Conforme descrito, um programa de governança é contínuo, após o início 

passa por diversas verificações e melhorias constantes, o modelo se inicia com a

instituição do programa e definição dos comitês e do time de governança de dados, 

em seguida se inicia a etapa de planejamento, onde o processo é dividido em três 
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linhas, a primeira consiste em definir artefatos, a segunda no levantamento e definição 

de métricas e medidas e a terceira em estabelecer o plano de trabalho e executá-lo.  

O modelo macro é composto das etapas descritas abaixo. 

3.2 INSTITUIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE GOVERNANÇA DE DADOS 

Essa etapa é crucial para o programa, para Yebenes; Zorrilla (2019) o

programa precisa de um patrocinador executivo e um conselho formado pelos 

gerentes sêniores de todas as outras áreas, esse grupo é o responsável por definir as 

políticas, procedimentos e o time de governança de dados. DAMA (2017) sugere a

criação de um escritório de governança de dados (EGD), esse escritório vai depender 

do tamanho da empresa podendo ser somente um governador de dados corporativo. 

A principal responsabilidade do EGD é a liderança do processo de implantação, 

acompanhamento e melhoria. É importante ressaltar também que essa área não irá 

trabalhar sozinha, muito pelo contrário, ela será responsável pela gestão e 

orquestração de todo o programa de governança de dados, pois os dados são ativos 

corporativos e todos serão afetados pelo programa, o programa englobará as áreas 

operacionais, táticas e estratégicas.  

3.2.1 Definição dos Artefatos  

O escritório de governança de dados em conjunto com as áreas envolvidas 

com dados deve gerar os artefatos que deverão ser produzidos em cada etapa do 

programa. A tabela 2 mostra os principais artefatos e o time de cada projeto, em 

conjunto com o escritório de governança de dados poderá decidir se determinado 

artefato é aderente ao projeto.  

Tabela 2- Artefatos definidos pela governança de Dados 

Artefato Função Observação 

Modelos conceituais e 

estruturais 

Documentação de 

estrutura 

Estes modelos refletem a 

arquitetura do repositório. 
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Diagramas de fluxos e 

processos 

Documentação da 

movimentação dos dados 

Estes modelos refletem 

todos os movimentos dos 

dados. 

Dicionários de dados Documentação do 

armazenamento 

O dicionário deve conter 

todas as informações 

físicas e lógicas dos 

campos. 

Catálogo de metadados Documentação 

necessária para todos 

possuírem o 

entendimento dos 

modelos 

O catálogo de metadados 

é a ferramenta essencial 

para os analistas de 

negócio, os estatísticos e 

os cientistas de dados. 

Relatórios de 

acompanhamento 

Os relatórios de 

acompanhamento são 

para o acompanhamento 

da evolução do processo. 

Fonte: O autor (2021) 

3.2.2 Criar Classificação de Dados 

A classificação dos dados pode ser feita utilizando diferentes critérios 

dependendo do contexto da organização, nesse caso serão utilizados privacidade 

devido a lei geral de proteção de dados (LGPD), confidencialidade, disponibilidade

pela instantaneidade do PIX e impacto no negócio, a tabela 3 ilustra as principais 

classificações. 

Tabela 3  Classificação dos dados  

Critério Classificação Obs. 

Privacidade Público São dados que 

podem ser 

disponibilizados sem 
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a necessidade de 

autorização do 

proprietário para 

acesso 

Privacidade Privado Segundo Brasil 

(2018) são dados 

que somente serão 

acessados com 

autorização expressa 

do proprietário e para 

a finalidade 

autorizada 

Privacidade  Necessita 

autorização 

Devido a LGPD, 

muitos dados 

precisam de 

autorização e isso 

implica no termo de 

autorização. 

Confidencialidade UltraSecreto Dados que podem 

comprometer a 

segurança da nação. 

Não podem ser 

acessados em 

hipótese alguma. 

Estes dados deverão 

chegar no repositório 

criptografados e as 

chaves para a 

decodificação devem 

estar em poder do 

presidente da 

empresa  
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Confidencialidade Secreto Dados que 

comprometem a 

segurança do 

cidadão e do arranjo, 

podem ser 

acessados somente 

por administradores 

autorizados 

Confidencialidade  Confidencial Dados que podem 

comprometer a 

privacidade do 

cidadão e devem ser 

acessados somente 

pelo cidadão 

Confidencialidade Público Dados sem 

restrições de acesso  

Disponibilidade Online Os dados online 

precisam estar 

disponíveis em 

tempo real 

Disponibilidade Nearline Os dados 

classificados como 

nearline podem estar 

disponíveis em até 

D+2 

Disponibilidade Offline Estes dados serão 

fornecidos somente 

com solicitação 

formal. 

Impacto no negócio Importante Estes dados são 

relevantes para o 

negócio, porém não 

interferem na 
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credibilidade da 

organização  

Impacto no negócio Crítico Estes dados podem 

afetar a credibilidade 

da organização 

Fonte: O autor (2021) 

3.2.3 Tecnologias de Armazenamento 

Para definir a tecnologia de armazenamento é necessário analisar os 

conceitos e as particularidades de cada conjunto de dados e verificar qual tecnologia 

está mais aderente aos requisitos, a tabela 4 mostra as principais tecnologias e 

algumas características.

Tabela 4  Tecnologias de Armazenamento 

Armazenamento Tipos Observação 

Banco de Dados 

relacional 

Centralizado, estruturado  É o tipo de 

armazenamento mais 

comum entre os sistemas. 

Banco de Dados 

Orientado a objetos 

Centralizado, estruturado Muito pouco utilizado no 

mundo corporativo 

Banco de Dados NoSQL Centralizado Tecnologia crescente no 

mercado, possui a 

performance de um 

sistema de arquivos com a 

facilidade de busca de um 

banco relacional, também 

bastante performático. 

File System Desestruturado Muito performático, porém 

sem nenhuma estrutura 

dificultando a busca de 

conteúdo. 

Blockchain Descentralizado Tecnologia segura, 

relativamente nova, 
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também tem que ser 

melhorado o conceito de 

instantaneidade. 

Fonte: O autor (2021) 

3.2.4 Métricas de Acompanhamento 

Essa etapa compreende a definição de metas atingíveis e os marcos de 

medição. Segundo DAMA (2017) as principais métricas para avaliação de um 

programa de governança de dados são métricas referentes ao processo de 

implantação e qualidade desse processo, porém, além das métricas do processo de 

governança estão as métricas do negócio; medida de quanto o plano de governança 

de dados melhora ou dá visibilidade para os indicadores de negócio da organização. 

3.3 ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Após a instituição do escritório de governança, é necessário o escritório 

estabelecer o plano de trabalho.  

Figura 5  Plano de trabalho no modelo 
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Fonte: O autor (2021) 

O plano de trabalho se inicia com um diagnóstico da situação atual da 

empresa, para a elaboração deste diagnóstico é necessário o envolvimento das 

demais áreas da empresa e alguns passos devem ser seguidos. 

3.3.1 Diagnóstico da Situação Atual 

O diagnóstico deve refletir a situação de momento da empresa, deve ser 

levantado se existem atividades de gerenciamento de qualidade de dados, qual a 

periodicidade de checagem do funcionamento dessas atividades quais os 

responsáveis pela checagem destas atividades. Se existem um painéis para 

acompanhamento dos indicadores estratégicos, qual a confiabilidade nas informações 

fornecidas nos painéis, qual a frequência de atualização desses dados, a figura 6 

ilustra graficamente as etapas macro que devem conter no diagnóstico. 

Figura 6 - Processo de elaboração de diagnóstico da situação inicial 

Fonte: O autor (2021) 

Para a elaboração do detalhamento dos dados algumas perguntas devem ser 

respondidas: 

1  Quais dados são capturados pelo negócio? 

2  Onde estão armazenados os dados? 

3  Os dados estão classificados? 

4  Quais os critérios de classificação? 

5  Existem processos formais de tratamento e manipulação dos dados de 

acordo com a classificação? 

6  Existem modelos para a representação dos repositórios?  

7  Existem processos formais de atualização destes modelos? 
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8  Existem dicionários de dados atualizados? 

9  Existem processos formais de atualização dos catálogos de metadados? 

10  Qual a qualidade da informação entregue nos dashboards aos tomadores 

de decisão? 

Com o diagnóstico em mãos o escritório de governança de dados pode definir 

as etapas seguintes do trabalho priorizando as atividades mais críticas. No caso deste 

trabalho o plano de trabalho será o mostrado na figura 7. 

Figura 7 - Plano de trabalho 

Fonte: O autor (2021) 

  

3.3.2 Detalhamento do Plano de Trabalho 

Este plano de trabalho contempla a revisão dos dados desde a entrada, com a 

intenção de entregar uma informação com mais qualidade aos tomadores de decisão. 

Seguindo as melhores práticas da governança de dados, o EGD precisa garantir que 

a informação utilizada pelo tomador de decisão seja obtida de um dado preciso, de 

qualidade; muito importante que os dados utilizados como base para a informação 

para a tomada de decisão sejam os mais apropriados, os usuários de negócio são os 

mais indicados para decidir quais são os dados mais relevantes para a extração das 

informações, estes usuários precisam ser consultados e envolvidos durante os 

trabalhos. Os catálogos de metadados são muito importantes para que o usuário 

decida quais são os dados adequados para sua necessidade, a etapa do processo 

que precisa ser visitada constantemente é análise dos catálogos, a figura 8 detalha a 

etapa de análise e planejamento dos catálogos.  
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Figura 8  Detalhamento do plano de trabalho 

Fonte: O autor (2021) 

No plano de trabalho o EGD precisa elaborar seções com detalhamento dos seguintes 

tópicos: 

 Armazenamento de dados, pode ser chamado de plano de 

armazenamento, contendo o detalhamento dos critérios de 

categorização dos dados e para cada categoria, essa seção deve ser 

completada em conjunto com os times de segurança e governança de 

TI e contemplará critérios físicos como capacidade de resposta da 

mídia, técnicas e horários de backup, riscos de perda de dados em

caso de problemas, tempo de exposição, ou perda em cada técnica de 

backup adotada, contingência em caso de desastre, tempo para 

restabelecimento. O EGD em posse dessas informações terá subsídio 

para definir o plano de armazenamento de cada categoria de dado. 

Após implementado, uma seção do plano deve conter os detalhes e 

evidências da implementação; 

 Acesso aos dados, o EGD em conjunto com o jurídico, o time de 

negócios e o time de segurança da informação deverão definir os tipos 

de acesso definindo as categorias de informação acessadas por cada 
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papel, os papéis aprovadores de acesso pedidos para cada usuário e 

o processo de certificação do acesso; 

 Interoperabilidade, o modelo de negócio de fintech é diferenciado pela 

facilidade de integração tecnológica através de APIs, portanto essas 

integrações fazem parte do núcleo do negócio, os dados trocados 

precisam estar logados para futuras auditorias, as trocas de dados 

devem estar documentadas, o documento deve conter dado que será

trocado, método de autenticação e criptografia;  

 Descarte, essa seção deve ser elaborada pelo EGD com os 

administradores de dados, analistas de negócio e de segurança, deve 

conter a definição da tabela de temporalidade de cada categoria de 

dado, o processo de aprovação, os papéis aprovadores e quais as 

evidências do descarte.   

3.3.2.1 Entendimento dos Objetivos Estratégicos  

Essa etapa compreende em decompor os indicadores estratégicos e levantar 

quais dados são necessários para acompanhamento desses indicadores. OKR é uma 

importante ferramenta para auxiliar nessa etapa, pois conforme comentado no 

capítulo 2, materializa o desdobramento de metas facilitando o acompanhamento da 

execução.   

3.3.2.2 Dicionário de Dados 

Após a avaliação dos modelos, o time de analistas de dados precisa entender 

mais profundamente os dados, informações como: tipo de dado; tamanho; precisão; 

etc. Essas informações devem estar contidas no dicionário de dados que é o principal 

atalho para os desenvolvedores conseguirem realizar suas tarefas mais rapidamente. 

Para que o dicionário seja útil precisa estar atualizado e o time de governança deverá 

definir as regras de preenchimento e ser o responsável por verificar se a atualização 

está sendo executada.  

3.3.2.3 Classificação dos Dados 
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Essa etapa engloba o entendimento das regras de classificação dos dados, é

necessário levantar se a qualidade de algum indicador pode ser afetada por algum 

dado sensível. No caso de pagamentos digitais os dados são sigilosos e devem ser 

protegidos. A estratégia adotada nesse caso é categorizar e anonimizar os dados 

sensíveis para cargas em datawarehouse e datalakes. Os acessos aos dashboards 

devem ser concedidos seguindo o plano de acesso para garantir a restrição de acesso 

a dados sensíveis. 

3.3.2.4 Qualidade de Dados 

O gerenciamento de qualidade de dados formais é semelhante ao 

gerenciamento de qualidade contínuo para outros produtos. Inclui o gerenciamento de 

dados ao longo de seu ciclo de vida, estabelecendo padrões, criando qualidade nos 

processos que criam, transformam e armazenam dados, medindo os dados em 

relação aos padrões. O time de governança de dados é responsável por estabelecer 

processos e melhores práticas. Responsabilidades do time de governança de dados 

referentes a qualidade são descritas: 

 Gerar relatórios periódicos sobre os níveis de qualidade de dados e 

envolvimento na análise; 

 Quantificação e priorização de problemas de dados;   

 Manutenção do projeto; 

 Treinamentos. 

A equipe de governança também é responsável por trabalhar com as equipes 

que utilizam os dados em suas funções diárias, para garantir que os dados disponíveis 

atendam às necessidades; trabalhar também com as equipes que criam, atualizam ou 

excluem dados no dia a dia para garantir que estão lidando com os dados 

corretamente. 
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3.4 OPEN BANKING 

Open Banking é uma plataforma aberta de serviços bancários, segundo 

Boudreau (2006) o conceito de plataforma aberta corresponde a um conjunto de 

funcionalidades que podem ser reutilizadas ou estendidas. Segundo o Banco Central 

do Brasil Open Banking é
...compartilhamento de dados, produtos e serviços pelas instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas, a critério de seus clientes, em 
se tratando de dados a eles relacionados, por meio de abertura e integração 
de plataformas e infraestruturas de sistemas de informação, de forma segura, 
ágil e conveniente . 

Open banking contempla o que o BACEN chama de processos 4D , 

democratizados, digitalizados, desburocratizados e desmonetizados, com uso de 

dados granulares (divididos e detalhados) cada vez mais intensivo e inteligente. As

inovações tecnológicas possibilitam mudanças rápidas e de forma constante, que dão 

mais poder ao consumidor e democratizam o acesso aos serviços financeiros, com a 

entrada de novos prestadores de serviços financeiros.  

Segundo Sivathanu (2019) em seu estudo sobre a intenção de uso de Open 

Banking, na Índia, concluiu que a população tem intenção de utilizar, porém ainda 

sente um certo desconforto quando é apresentada ao potencial de um ecossistema 

bancário aberto que é o verdadeiro potencial do openbanking. Mesmo já estando 

ambientada com pagamentos digitais, os gestores precisarão evidenciar a entrega de 

valor ao consumidor para conseguir a adesão em massa da população. 

No próximo capítulo será apresentado o método de desenvolvimento do modelo

de governança de dados que se aplica nesse contexto de grande quantidade de 

dados, onde o modelo de negócio contempla o compartilhamento de informação entre 

os componentes da solução. O modelo precisa garantir que os dados apoiem o

acompanhamento da execução estratégica com qualidade, autenticidade, identidade, 

disponibilidade e confiabilidade.  
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Conforme apresentado no capítulo 2, o diferencial competitivo das fintechs é

a capacidade de geração de dados não financeiros, terão vantagens neste mercado 

as empresas que conseguirem extrair mais inteligência desses dados para criarem 

modelos de negócio simples lucrativos e perenes, possibilitando a inovação em suas 

ofertas ao consumidor final, a figura 9 mostra um exemplo de um modelo 

concentrando dados de uma fintech com ofertas de serviços básicos   

Figura 9  Centralização de dados de uma fintech  

Fonte: O autor (2021)  

4.1 DADOS MINIMOS NECESSÁRIOS   

As fintechs que se destacam no mercado fazem uso intenso de seus dados, 

segundo (Campbell, 2017) a facilidade de uso e a usabilidade são essenciais para a 

permanência do cliente no processo, este fato obriga as coletas de dados serem

transparentes e automatizadas, possibilitando a facilidade na utilização e a 

identificação, buscando diminuir riscos de fraude, a figura 9 traz uma separação dos 

dados operacionais em diferentes estruturas que são: 
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- Cadastros: o modelo preconiza uma estrutura separada para cadastros pois 

são dados classificados como privados e confidenciais e estão sujeitos à lei geral de 

proteção de dados (LGPD), porém pelas normas regulatórias esses dados precisam

permanecer retidos na instituição após o encerramento das atividades do cliente com 

a instituição. Os processos que utilizam dados cadastrais precisam ser desenvolvidos 

para efetuarem comparação de dados apresentados com os dados armazenados e 

fornecerem resultados numéricos do conteúdo destas comparações, sempre evitando 

consulta direta aos mesmos.  

Ao abrir a conta, é importante apontar que no primeiro momento o usuário 

precisa expressar o consentimento com a coleta dos dados cadastrais, inclusive os 

dados capturados automaticamente referentes ao aparelho, segundo a lei geral de 

proteção de dados o usuário precisa ser informado de forma clara quais são todos os 

dados capturados e a finalidade desses dados, a política de privacidade dos dados 

precisa ser exposta claramente para o usuário e o aceite precisa ser dado de forma 

clara. Esse consentimento é primordial para que o usuário inicie o processo de 

abertura de conta, caso não seja dado o consentimento pelo usuário, todos os dados 

capturados até o momento devem ser descartados imediatamente com garantia de 

não recuperação, e o processo finalizado; todo este processo precisa ser passível de 

auditoria. 

Após o aceite dos termos e políticas, as informações de identificação do 

usuário devem ser capturadas podendo incluir fotos para prova de vida do usuário, 

fotos de documentos de identificação e informações de endereço, porém a instituição 

precisa considerar a experiência do usuário, e os riscos de reter dados de baixo valor 

agregado ao negócio. 

 Todas as informações fornecidas pelo usuário devem ser checadas através 

de serviços especializados e integrados à plataforma tecnológica. Para uma melhor 

experiência do usuário final, essas checagens podem ser feitas em tempo real, dando 

uma resposta imediata ao cliente; em exceções, a checagem pode levar mais tempo 

para ser finalizada, porém o usuário precisa ser notificado da evolução de cada passo, 

que proporciona uma experiência melhor para o cliente e a experiência é um fator 

muito importante a ser considerado no processo. 

- Localização Geográfica: são dados privados e confidenciais, porém, não

existe normas regulatórias sobre retenção, podem ser descartados segundo regras 

definidas no plano de governança de dados da instituição. 
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- Logs de Navegação: são dados importantes para os tomadores de decisão

entre outras coisas avaliarem a taxa de abandono e entenderem a usabilidade e a 

facilidade de uso do cliente, que segundo Campbell e Singh (2017) são fatores cruciais 

para o sucesso do arranjo. Caso existam nesses logs dados pessoais, esses devem

ser anonimizados, seguindo as diretrizes da lei geral de proteção de dados.  

- Trilhas de Auditoria: são dados referentes a todas as tentativas de transação 

incluindo as que não foram bem-sucedidas, estes dados são necessários, entre outras 

coisas, para validar desempenho do sistema armazenando os horários de cada 

interação com precisão de milésimos de segundo, também são úteis para medir a

efetividade de processos de controle que evitam transações que colocam em risco o 

sistema, como tentativa de fraudes. 

A adoção de limites e sistemas inteligentes de autenticação baseado no risco 

da transação também são diferenciais nas fintechs, que para isso precisam de dados 

precisos e de qualidade para alimentarem estes sistemas.

- Registro de Operações: são os dados armazenados referentes a todas as

operações financeiras efetuadas no sistema, estes dados são classificados como 

confidenciais e privados, estão sujeitos às legislações pertinentes a dados financeiros, 

tal como a lei do sigilo bancário, a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento 

do terrorismo; o plano de retenção, o controle de acesso e o plano de recuperação 

precisam ser muito criteriosos com estes dados. 

As fintechs para possuírem acesso ao sistema de pagamentos instantâneos

brasileiro, podem acessar diretamente o sistema do Banco Central, ou através de uma 

instituição ou banco autorizado, este provedor de acesso é responsável pelos seus 

indiretos e pode exigir que os indiretos sigam suas regras de segurança da informação 

e compliance. 

Por imposição regulatória, de instantaneidade todas as instituições 

participantes do sistema, independente de serem diretas ou indiretas, precisam 

monitorar o desempenho de seus processos transacionais ofertados aos clientes em 

todos os canais disponibilizados; periodicamente precisam enviar estes dados para o 

regulador para comprovar que estão cumprindo os requisitos de regulação. O 

apêndice II mostra alguns marcos e valores que o regulador exige que as instituições 

de pagamento monitorem e cumpram, o apêndice III lista algumas informações que o 

regulador exige que lhe sejam enviadas periodicamente e a periodicidade de envio, 
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além do envio, esses dados precisam estar disponíveis, caso o controlador faça 

alguma fiscalização. 

 - Chamados: independentes dos canais que os chamados são criados e 

atendidos precisam ser centralizados em uma única estrutura de armazenamento para 

que facilitem o acompanhamento e que possibilite a combinação com outros dados e 

sirvam de subsídio aos tomadores de decisão nas ações de melhorias.  

- Database Central: é uma estrutura que recebe todos os dados operacionais 

citados anteriormente, onde diferentes atores irão atuar nesses dados para extraírem 

as informações essenciais para geração de valor e inteligência ao negócio. As

informações geradas serão entregues em diferentes meios para os destinatários,

servindo para usar na definição de risco de transação para definir diferentes níveis de 

autenticação, ou conciliações financeiras ou informações a serem entregues ao 

regulador, informações de mercado etc.. 

Combinando os dados coletados pela fintech, é possível definir regras 

inteligentes de autenticação baseadas em perfis que definem dinamicamente limites 

de valor e de horário de transações para usuário ou perfil, utilizando diferentes 

métodos de autenticação definidos dinamicamente, com o objetivo de diminuir fraudes 

e reduzir riscos característicos de sistemas instantâneos; a vantagem da definição 

dinâmica, é a possibilidade de agregar segurança com usabilidade. 

 O papel da governança é garantir a informação de qualidade, temporalidade,

autenticidade, confiabilidade consequentemente o valor dessas informações, e só é 

possível garantir com envolvimento de pessoas, definição de processos e utilização 

de tecnologia durante todo o ciclo de vida do dado desde o planejamento e 

identificação das fontes dos dados até a destruição dos dados.     

4.2  GERENCIAMENTO DO CICLO DE VIDA DO DADO  

A função do programa de governança de dados é gerenciar o ciclo de vida do 

dado para agregar valor e qualidade à informação. Segundo DAMA (2017) qualidade 

do dado compreende dado preciso, completo, oportuno e relevante ao uso. Isso só é 

possível com processos, pessoas e tecnologia acompanhando todo o ciclo de vida do 

dado. A figura 10 ilustra os processos que aliados aos papéis responsáveis pela 

execução das atividades garantem a qualidade desses dados para gerar uma 

informação de valor.  
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O resultado do modelo compreende agregação de valor à informação, com

um processo de controle robusto e simples que compreende todo o ciclo de vida do 

dado, levando a uma informação segura, consequentemente medidas de negócio 

mais precisas, facilitando a identificação de lacunas no negócio e possibilitando

decisões mais embasadas. 

Figura 10  Proposta de valor a informação 

Fonte: O autor (2021)  

O modelo de governança consiste na junção dos artefatos produzidos pelo 

EGD no planejamento do programa, com cada etapa do ciclo de vida do dado,

nomeando os atores responsáveis e os artefatos gerados, buscando garantir a 

entrega de valor à informação. Para facilitar esse processo de associação ao ciclo de 

vida, cada etapa pode ser decomposta em etapas menores possibilitando a 
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identificação do artefato e dos responsáveis por essa tarefa. A figura 11 mostra o

detalhamento dos processos em sequência. 
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Figura 11 - Detalhamento dos processos em sequência 

Fonte: O autor (2021) 
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A figura 12 mostra os detalhes dos processos da etapa de geração dos dados 

que compreendem identificação e coleta de dados 

Figura 12 -Geração de dados 

Fonte: O autor (2021) 

4.2.1 Identificação dos Dados 

Esse processo consiste em identificar os dados necessários para a extração 

da informação que a área de negócio precisa para embasar os decisores. Essa

atividade deve ser realizada pelo time de gestão de dados em conjunto com o time de 

negócios da organização, o time de negócio fornece os requisitos de negócio e o time 

de gestão de dados faz a identificação dos dados nas fontes internas e externas para 

atender os requisitos levantados.

No caso da fintech essas fontes de dados podem ser internas ou externas,

caso sejam externas um processo adicional precisa ser executado, esse processo se 

inicia com o time de negócios atestando que a informação atende os requisitos, em 

seguida é necessário o envolvimento do EGD para validar se a fonte é confiável e 

atende os critérios de qualidade necessários. O EGD também envolve o time de 

segurança, caso julgue necessário, para questões específicas; todos os dados devem 

ter claramente identificado qual a fonte. Adicionalmente o time de gestão de dados 

também faz a categorização dos dados seguindo os critérios definidos anteriormente 

pelo EGD na etapa de planejamento. 

- Insumos: Requisitos de negócios. 

- Entregáveis: matriz dos requisitos de negócio e mapa dos dados com as fontes para

atendimento de cada requisito. 
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- Atores: Gestores de negócio, analistas e engenheiros de dados, time de segurança 

da informação. 

4.2.2 Obtenção, Coleta e Gravação dos Dados 

Após a identificação dos dados, é feita a revisão dos critérios de privacidade,

segurança e disponibilidade pelos times de gestão de dados em conjunto com 

segurança e tecnologia, em seguida são criados e automatizados os processos de 

coleta constante dos dados contidos no mapa montado na etapa anterior. Caso a fonte 

de dados seja externa, é necessário um cuidado extra com a coleta, identificando 

claramente a fonte de cada dado e documentando com evidências do processo de 

extração e identificação clara de possíveis pontos de atenção.  

Possíveis impactos causados no ambiente precisam estar claramente 

identificados e os responsáveis formalmente notificados, nesse ponto também é feita 

pelo EGD a revisão da necessidade da integração com a fonte, ou da coleta de 

determinado dado. Caso ocorra um processo de (extração, transformação e carga) 

ETL, esse precisa estar devidamente documentado com as regras detalhadas, caso 

a origem seja uma API, o procedimento de chamada precisa estar claramente 

documentado e ser atualizado em caso de alteração. O procedimento de garantia da 

temporalidade da informação definido pelo EGD precisa ser implementado e

monitorado constantemente. 

- Insumos: Mapa dos dados com as fontes.   

- Entregáveis: Base de dados centralizada integrada com as fontes, tarefas de 

atualização agendadas, diagrama físico e documentação completa do procedimento.  

- Atores: Engenheiros de dados, time de tecnologia e de segurança da Informação.  

Conforme mostrado na figura 11, devem ser executadas em paralelo as 

etapas de geração de dados e análise e tratamento, a figura 13 contempla os 

processos de análise e tratamento dos dados  
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Figura 13  Análise e tratamento de dados 

Fonte: O autor (2021)  

4.2.3 Análise dos Dados 

Na análise dos dados, os modelos são criados, catálogos são padronizados,

os glossários com as informações de negócio são gerados; os cientistas de dados em 

posse dos requisitos de informação do negócio começam a trabalhar nos dados em 

conjunto com os analistas em busca de subsídios para começarem a escrever seus 

modelos ou identificarem lacunas de dados que precisam ser tratadas.  

Insumos: Requisitos de negócio  

Entregáveis: Catálogos e glossários de dados, modelos de dados  

Atores: Analistas e cientistas de dados  

4.2.4 Tratamento e processamento dos Dados 

No tratamento e processamento de dados os cientistas de dados, 

matemáticos e estatísticos, em posse dos catálogos e dos dados gerados nas etapas 

anteriores, criam, validam e testam seus modelos de agregação de valor aos dados 

para atendimento dos requisitos de negócio. 

- Insumos: Catálogos, glossários e acesso aos dados. 

- Entregáveis: Modelos verificados e validados. 

- Atores: Cientistas de dados, estatísticos e matemáticos. 

Após a finalização das etapas de geração e tratamento, os dados estarão 

disponíveis para os usuários de negócio e para que os tomadores de decisão extraiam 

a informação para geração de conhecimento dentro da organização, a figura 14 

contempla os processos de utilização dos dados 
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Figura 14  Processo de utilização de dados 

Fonte: O autor (2021) 

4.2.5 Uso dos Dados 

No uso dos dados, os dados e informações trabalhados nas etapas anteriores 

serão disponibilizados para todas as áreas da organização principalmente aos 

tomadores de decisão. Nessa etapa dois pontos de atenção precisam ser levantados, 

são eles: a divulgação da existência e do potencial dos dados e da informação, em 

contraponto o controle de acesso a essas informações, ou seja, garantir que a 

informação estará nas mãos somente dos atores que precisam utilizá-las; e esses 

tenham o conhecimento pleno de todo o potencial dos dados e informação que

possuem nas mãos. Nessa etapa o plano de comunicação e controle de acesso 

definidos pelo EGD no planejamento são colocados em prática e constantemente 

auditados.  

- Insumos: Dados e informações, plano de comunicação e controle de acesso.

- Entregáveis: Informação para os tomadores de decisão. 

- Atores: Cientistas de dados, Analistas de dados, tomadores de decisão, analistas de 

negócio, analistas de segurança. 

4.2.6 Armazenamento dos Dados

O armazenamento dos dados é uma etapa do processo que as organizações 

precisam dar toda importância, os administradores precisam nessa fase entender os 

requisitos passados pelo EGD no plano de armazenamento de dados para cada 

categoria de dado. Os administradores precisam implementar os critérios de 

confidencialidade, integridade, retenção e disponibilidade definidos na fase de 

planejamento pelo EGD para cada categoria; complementar o plano com as

características físicas do armazenamento utilizado incluindo o desempenho da
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tecnologia de armazenamento escolhida, os acessos concedidos para administração

do ambiente, as métricas de monitoramento, o plano de contingência, o nível de 

serviço, service level agreement (SLA) de resposta e de recuperação  de desastre, 

plano de recuperação de desastre evidenciando os testes executados em cada etapa 

da implementação.  

A característica do negócio de uma fintech de pagamentos está centrada em 

dados estruturados e processos digitalizados com período de retenção de no máximo 

cinco anos. Porém se algum processo de negócio exija captura intensa de dados não 

estruturados e períodos de retenção maior que 5 anos, caso a organização opte por 

utilizar armazenamento hierárquico (migração para mídias mais lentas e baratas) após 

o período intenso de utilização dos dados, será necessário contemplar no plano de 

armazenamento todas as características da mídia, acrescidas do momento de

migração de cada categoria evidenciando cada etapa da migração e o procedimento 

de recuperação do dado nessa mídia. 

- Insumo: Plano de armazenamento. 

- Entregáveis: Dados armazenados, plano de armazenamento completo com as 

características físicas de cada repositório. 

- Atores: Administradores de dados, gerentes de TI e segurança. 

          

4.2.7 Recuperação dos Dados 

A recuperação dos dados pode ser entendida de duas formas, a recuperação 

de um desastre que neste trabalho está contemplada em armazenamento, e a 

recuperação do dado pelo tomador de decisão durante o uso que pode estar incluída 

na etapa de uso. A recuperação é crucial para o sucesso do programa de governança 

de dados; o negócio de fintech de pagamentos pela sua característica de 

instantaneidade necessita que a informação esteja nos painéis dos usuários de 

negócio próximo do tempo real, em contraponto o controle de acesso a essa

informação não pode permitir acesso indevido à informação, para isso, a execução do

plano de acesso ao dado e os requisitos de desempenho são essenciais para o 

sucesso dessa etapa. Os administradores de dados precisam evidenciar que os 

critérios definidos no plano de acesso ao dado estão sendo entregues e se os mesmos 

são satisfatórios para os requisitos de negócio.  

- Insumos: Plano de acesso, requisitos de desempenho. 
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- Entregáveis: Evidências de teste de recuperação, pesquisa de satisfação de 

tomadores de decisão. 

- Atores: Engenheiro de Dados, administrador de dados, analista de dados, time de 

tecnologia. 

4.2.8 Distribuição dos Dados  

Fintechs são empresas onde o negócio é direcionado por consumo utilização 

e distribuição de dados, essa é uma etapa crítica para a sobrevivência das 

organizações dada a característica de integração por API. Essa etapa compreende a 

execução das atividades definidas pelo EGD no plano de interoperabilidade de dados 

e informações criadas na etapa de planejamento e deve conter a implementação dos 

contratos de interface, controles de autenticação, planos de criptografia, mecanismos 

de controle e auditoria dos dados distribuídos. O plano deve ser complementado com 

a documentação das implementações e evidências dos testes. 

- Insumos: Plano de interoperabilidade. 

- Entregáveis: Plano de interoperabilidade completo contendo documentações e 

evidências, implementações. 

- Atores: Analistas de dados e de segurança, desenvolvedores. 

Após o uso, os dados devem ser retidos pelo tempo necessário para cada 

categoria definido pelo EGD, a figura 15 contempla o descarte dos dados  

Figura 15 - Processo de descarte dos dados 

Fonte: O autor (2021) 
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4.2.9 Descarte e Eliminação dos Dados 

A última etapa, mas não menos importante do ciclo de vida dos dados 

compreende o descarte. Para o descarte existem duas observações, a primeira é a 

garantia de que o dado pode mesmo ser descartado, e a segunda é a garantia que o 

dado foi totalmente eliminado, sem possibilidade de recuperação. Para garantir que o 

dado possa ser descartado, é necessário a implementação do processo de aprovação 

de descarte definido pelo EGD na etapa de planejamento, onde ao vencer o período 

de retenção, os stakeholders do dado precisam aprovar o descarte com a aprovação 

formal de todos os envolvidos de que o dado pode ser eliminado. Essa etapa precisa 

ser automática e supervisionada constantemente. Para garantia da eliminação, o time 

de tecnologia deve fornecer evidências da eliminação.  

- Insumos: processo de aprovação de descarte. 

- Entregáveis: Evidências da aprovação e do descarte. 

- Atores: Dono do dado, administradores de dados. 

Com todo o programa implementado o resultado é resumido em dados capturados 

com pouco impacto, ciclo de vida gerenciado, interfaces monitoradas, tomadores de 

decisão embasados com informação para melhores decisões.  

4.3 CADEIA DE VALOR  

Segundo Kiseol (2010) e Ranjan (2019) os objetivos estratégicos das fintechs 

são, proporcionar inclusão financeira através de aplicativos de fácil utilização,

proporcionar compras mais inteligentes e otimizadas através de interação em tempo 

real entre o varejista e o consumidor e prover marketing móvel baseado nas 

necessidades do consumidor. Estes objetivos somente serão alcançados se a fintech 

conhecer seu consumidor, e para conhecer o consumidor com a menor fricção, é

essencial a coleta de dados das operações executadas no aplicativo. Os dados 

processados permitem a fintech entender o perfil de seus consumidores e definir 

alianças estratégicas.  

O modelo de governança de dados é uma ferramenta que possibilita a

geração de conhecimento e inteligência para o negócio, o EGD ao orquestrar a 

implementação do modelo trilhará um caminho que se inicia pelo entendimento dos

objetivos do negócio e resulta em geração de inteligência de forma segura e perene 
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para o negócio, esta trilha é resumida na figura 16, onde cada camada é considerada 

um marco importante a ser atingido no processo. 

Figura 16  Marcos do processo 

Fonte: O autor (2021) 

Após a implementação do modelo, a organização passa a adquirir 

conhecimento gerado a partir de informação com mais qualidade, baseada em dados 

de qualidade, que possibilita a confiança dos gestores e tomadores de decisão para 

negociações estratégicas incluindo novas parcerias mais assertivas e criação de 

produtos adequados às necessidades dos clientes a preços competitivos, a figura 17 
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demonstra a cadeia de valor com os processos de gestão de dados proposto a uma 

fintech. 

Figura 17  Cadeia de valor de fintech 

Fonte: O autor (2021) 

Todos os processos da organização são dependentes dos dados, e os 

processos de gestão de dados são a base para o fornecimento de dados de qualidade 

para todos os processos e todas as áreas, ou seja, todos desde o operacional até o 

estratégico são beneficiados pelos dados com mais qualidade.  
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5 CONCLUSÃO 

Esta dissertação teve como objetivo geral propor um modelo de governança 

de dados em uma plataforma de pagamentos acoplada ao sistema de pagamentos 

instantâneos (SPI) brasileiro, é notória a grande relevância do dado em qualquer ramo 

de negócio, não sendo diferente nas fintechs, e a preocupação com a qualidade 

desses dados, que são a base da informação corporativa, é crescente a cada dia. 

Esses dados são ativos valiosos dentro das empresas que precisam ser devidamente 

explorados para extração de informação que apoia os tomadores de decisão e agrega 

valor ao negócio. 

Conforme descrito no trabalho, fintechs estão em um mercado competitivo 

que o regulador exige de todos os participantes a comprovação periódica da qualidade 

e da instantaneidade na prestação dos serviços obrigando a identificação dos tempos 

em cada etapa do processo, o modelo propõe a implantação de um escritório de 

governança de dados, que será o responsável pela orquestração de pessoas, 

processos e tecnologia permitindo o gerenciamento do ciclo de vida do dado. 

Face ao cenário exposto acima se chega à conclusão de que um programa 

de governança de dados que engloba o entendimento dos objetivos estratégicos, que 

alinhe a operação e a estratégia, é fundamental para aumentar a qualidade dos dados 

e agregar valor para o negócio. O modelo proposto é baseado nos conceitos expostos 

por DAMA (2017) que é uma das maiores autoridades do mundo no assunto

governança de dados; os conceitos foram adaptados para uma plataforma de arranjo 

de pagamentos. 

Os dados necessários para a operação de uma fintech de pagamentos 

geralmente são armazenados em diferentes sistemas formando silos, compostos 

principalmente pelos dados cadastrais, operacionais, logs de navegação e trilhas de

auditoria, esses dados combinados e interpretados têm capacidade de gerar alto valor 

para o negócio. Portanto, esses dados precisam rapidamente serem colocados em 

um repositório centralizado para a devida extração da informação e geração de 

conhecimento e de valor para o negócio, permitindo que a fintech se diferencie no 

mercado através da entrega de produtos mais adequados aos perfis de seus clientes.  

Os processos propostos na figura 10 possibilitam a centralização dos dados 

de forma célere através dos processos de identificação, análise, coleta e tratamento 

e que buscam a disponibilização dos dados rapidamente para uso e distribuição 
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estratégica a parceiros. O modelo também contempla processos que garantem um

armazenamento adequado e recuperação compatível com os requisitos de negócio, o 

objetivo do modelo é sempre buscar a maior geração de valor aos dados e que esse 

valor seja percebido imediatamente e de forma mais perene. Após finalizar o ciclo de 

entrega de valor do dado, o modelo ainda trata os processos de retenção e eliminação 

dos dados, pois a responsabilidade da empresa pelos dados tem fim somente quando 

esses dados são eliminados.  

Face a exposição acima conclui-se que o modelo oferece um conjunto de 

processos que gerencia todo o ciclo de vida do dado para suportar a operação da 

fintech, gerando entregáveis simples, auditáveis e de fáceis gerenciamento ao final de 

cada etapa, possibilitando a geração de uma informação de qualidade, acrescentando 

a capacidade do modelo ser visitado constantemente e os processos melhorados 

continuamente com o objetivo de incrementar a qualidade dos dados e acrescentar 

valor à informação. 

O modelo proposto contribui para uma geração de inteligência de negócio 

proveniente de dados de qualidade, seguros e confiáveis, o que resulta em melhor 

gestão estratégica da companhia conforme exposto na figura 17, onde uma gestão 

efetiva dos dados permite oferta de produtos e serviços de maior qualidade com preço 

mais justo ao cidadão e direcionado ao perfil do cidadão, possibilitando primeiramente 

a inclusão financeira, e contribuindo inclusive para a inclusão social, pois serviços 

disruptivos e diferenciados podem ser oferecidos as camadas menos favorecidas da

população dando a oportunidade inclusive de geração ou incremento de renda a estas 

pessoas. 

Por questões de tempo o escopo do trabalho foi delimitado a operação 

estratégica do programa deixando como atividades do escritório de governança de 

dados a definição do plano tático e operacional. Este trabalho propõe um modelo que 

preconiza qualidade de dados em fintechs de pagamentos onde os dados já nascem 

digitais e permanecem por todo o ciclo de vida, não contemplando dados físicos ou 

digitalizados, também não foi contemplado neste trabalho a implementação do modelo 

  

5.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

O modelo contempla fortemente a área estratégica sugerindo a criação de um 

escritório de governança de dados, permitindo uma estrutura flexível que pode ser 
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aplicada em diversos tipos de organização, sujeitas a diferentes regulações. Para 

novos estudos é recomendado contemplar a implementação do modelo em uma 

organização independente do ramo de negócio. O modelo foi proposto utilizando como 

referência DAMA (2017), uma oportunidade importante será contemplar em trabalhos 

futuros, novos modelos de referência, expandindo ainda mais o conceito de 

governança de dados. Também é importante contemplar conceitos mais 

aprofundados de arquitetura de dados que neste trabalho está contemplado nas 

atividades propostas para o EGD, e finalmente considerar instituições que ainda 

tratem dados físicos(papel) e dados digitalizados, associados aos seus processos.  
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APÊNDICE I  PRINCÍPOS DO ICP BRASIL 

a) Princípio da Responsabilização: A responsabilidade e responsabilização 

de todos os envolvidos com a segurança dos sistemas devem ser 

explícitas e documentadas. 

b) Princípio do Conhecimento: Todos envolvidos com o funcionamento da 

ICP Brasil devem adquirir conhecimentos apropriados da existência e da 

abrangência do conjunto normativo. 

c) Princípio da Ética: O funcionamento da ICP Brasil deve respeitar os 

interesses legítimos de outrem. 

d) Princípio da Multidisciplinaridade: Todas as normas, práticas e 

procedimentos relacionados com a ICP Brasil deverão considerar os 

pontos técnicos, administrativos, organizacionais, operacionais, 

comerciais, educacionais e jurídicos, tratando cada um destes de forma 

adequada. 

e) Princípio da Proporcionalidade: A ICP-Brasil deverá contemplar níveis de 

segurança, normas, práticas e procedimentos compatíveis com a 

criticidade, a importância e o valor dos sistemas de informação que a 

utilizem, considerando-se os ambientes específicos envolvidos. 

f) Princípio da Integração: As normas, práticas e procedimentos relacionados 

à segurança dos sistemas de informação deverão ser coordenados e 

integrados de modo a se criar um conjunto harmônico e coerente de 

segurança da informação para o governo e sociedade civil. 

g) Princípio da Atualização: A segurança dos sistemas de informação 

integrantes da ICP-Brasil deverá ser reavaliada periodicamente, na 

medida em que os sistemas de informação e as exigências ligadas à sua 

segurança variam em relação ao tempo e momento tecnológico 

considerado. 

h) Princípio da Escalabilidade: A perspectiva de crescimento que abrange 

tanto o número de aplicações quanto à quantidade de usuários. 

Princípio da Interoperabilidade: Os sistemas que compõem a ICP-Brasil 

preferencialmente devem obedecer ao paradigma de sistemas abertos de modo a se 
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reduzir ao máximo as incertezas relacionadas com a integração de outros sistemas à 

infraestrutura existente. 

APÊNDICE II  ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO DO PIX  

Este apêndice mostra os principais marcos de uma transação de pagamento 

instantâneo PIX, baseado no manual de tempos do PIX. O BACEN exige que o tempo

máximo para um PIX seja de 40 segundos. O início da contabilização de tempo se 

inicia quando o participante do Pix recebe a ordem de pagamento do usuário pagador 

e é finalizada quando a liquidação do Pix é efetivada. Conforme figura que ilustra o 

ciclo de liquidação entre dois participantes diretos do SPI, a contabilização do limite 

 No caso de suspeita de fraude, 

a contabilização do tempo se inicia quando o Sistema de Pagamentos Instantâneos 

efetivada (t4), estão suscetíveis a um tempo máximo de 30 minutos para autorização 

de ordens de pagamento enviadas das 8h às 20h, horário de Brasília, nos dias úteis, 

e a um tempo máximo de 60 minutos para os demais horários e dias. 

   

Fonte: BACEN (2021) 
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A tabela lista os indicadores e os valores máximos exigidos por regulação, os 

pontos de medição são as diferenças entre os marcos mostrados na figura acima. 

Indicador Percentil Tempo 
Tempo dispendido pelo PSP do 

pagador e pelo liquidante do 

PSP do pagador na iniciação 

do Pix (t1 

50% 1,4 segundo 

95% 2,3 segundos 

Experiência do usuário 

pagador (t6a 

50% 6,0 segundos 

99% 10,0 segundos 

Tempo decorrido entre a 

criação de uma portabilidade 

ou reivindicação de posse ou 

notificação de infração e o seu 

recebimento (acknowledge) 

pelo doador (PSP do 

recebedor, no caso de 

notificação de infração) 

95% 180 segundos 

Tempo decorrido entre as 

mudanças de status de um 

processo de portabilidade, de 

PSP reivindicador 

95% 180 segundos 

Hora de realização da 

operação de cancelamento da 

portabilidade por decurso de 

tempo 

95% 60 minutos após o prazo estabelecido 

para o final do período de resolução 

de uma portabilidade (sete dias) 

Hora de realização da 

operação de confirmação da 

reivindicação de posse por 

decurso de tempo 

95% 60 minutos após o prazo estabelecido 

para o final do período de resolução 

de uma reivindicação de posse (sete 

dias) 
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Hora de realização da 

operação de cancelamento da 

reivindicação de posse por falta 

de validação ativa da chave 

pelo usuário 

95% 60 minutos após o prazo estabelecido 

para o final do período para 

cancelamento de uma reivindicação 

de posse (trinta dias) 

Hora de realização da 

operação de envio do resultado 

da análise em um processo de 

notificação de infração 

95% 7 dias após a notificação ser 

DICT 

Tempo decorrido entre a 

abertura de uma solicitação de 

devolução no DICT e sua 

respectiva conclusão 

95% 24 horas 

Experiência do usuário no 

registro de chave 

95% 20 segundos 

Experiência do usuário na 

exclusão de chave 

95% 20 segundos 

Acordo de nível de serviço do SPI 

Indicador Percentil Tempo 
Tempo dispendido no SPI 

(t2  t1') + (t5a 

50% 2,8 segundos 

99% 4,6 segundos 

Consulta de chaves 99% 1 segundo 

Atualização de chaves 

(todas as funcionalidades 

do DICT, à exceção da 

consulta) 

99% 5 segundos 
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APÊNDICE III  INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 126 DE 22/7/2021  

participantes do Pix: 

I - Informações sobre transações: 

a) Ano; 

b) Período; 

c) Quantidade de transações; 

d) Montante financeiro das transações; 

e) Detalhamento das transações. 

II - Informações sobre devoluções liquidadas dentro de uma mesma 

instituição.  

a) Ano; 

b) Período; 

c) Quantidade de devoluções; 

d) Montante financeiro das devoluções. 

III - Informações sobre a receita auferida com tarifas sobre transações: 

a) Ano; 

b) Período; 

c) Montante financeiro da receita com tarifas sobre transações; 

d) Fonte da receita. 

IV - Informações sobre os tempos das transações: 

a) Ano; 

b) Período; 

c) Percentil 50 do tempo relacionado à experiência do usuário pagador das 

transações liquidadas dentro da instituição; 

d) Percentil 99 do tempo relacionado à experiência do usuário pagador das 

transações liquidadas dentro da instituição; 

e) Percentil 50 do tempo relacionado à experiência do usuário pagador das

transações liquidadas entre diferentes participantes; 

f) Percentil 99 do tempo relacionado à experiência do usuário pagador das 

transações liquidadas entre diferentes participantes. 

V - Informações sobre os tempos do DICT: 

a) Ano; 
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b) Período; 

c) Percentil 99 do tempo do usuário pagador na consulta ao DICT; 

d) Percentil 95 do tempo para envio do código para e-mail ou número de 

telefone celular no registro de chave; 

e) Percentil 95 do tempo relacionado à experiência do usuário pagador no 

registro de chave; 

f) Percentil 95 do tempo relacionado à experiência do usuário pagador na

exclusão de chave; 

g) Percentil 95 do tempo decorrido entre o recebimento (acknowledge) no 

DICT e a notificação ao usuário doador em ambiente logado (processo de 

portabilidade ou de reivindicação de posse); 

h) Percentil 95 do tempo decorrido entre a ação do usuário (confirmação ou 

cancelamento) e o envio da informação para o DICT (processo de portabilidade ou de 

reivindicação de posse). 

VI - Informações sobre consultas ao DICT: 

a) Ano; 

b) Período; 

c) Quantidade de consultas à base interna do participante. 

VII - Informações sobre a disponibilidade do participante: 

a) Ano; 

b) Período; 

Além das informações citadas acima,as seguintes informações devem ser 

armazenadas e estar disponíveis para envio pelos participantes do Pix, de acordo com 

a conveniência e a oportunidade do Banco Central do Brasil: 

I - Informações sobre transações liquidadas dentro de uma mesma 

instituição.  

a) Quantidade de transações agendadas; 

b) Montante financeiro das transações agendadas; 

c) Quantidade de transações não liquidadas por extrapolarem o tempo 

máximo para as transações de pagamento no âmbito do Pix; 

d) Montante financeiro das transações não liquidadas por extrapolarem o 

tempo máximo para as transações de pagamento no âmbito do Pix; 

e) Quantidade de transações rejeitadas; 
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f) Montante financeiro das transações rejeitadas; 

g) Motivo para rejeição das transações; 

h) Procedimento de iniciação; 

i) Mecanismo de iniciação; 

j) Natureza do usuário pagador; 

k) Natureza do usuário recebedor; 

l) Identificação do participante prestador de serviço de iniciação de transação 

de pagamento. 

II - Informações sobre transações liquidadas dentro de uma mesma instituição 

e entre diferentes participantes: 

a) Canal de iniciação. 


