• Dificuldade de validar sua opinião
	Impedindo o consenso de seus
colegas, reduzindo sua capacidade
de responder a desafios e aproveitar
oportunidades

• Dados não confiáveis ou incompletos
	Frequentemente tendenciosos, com
suposições desconhecidas e sem uma
metodologia transparente

Dados de má qualidade
podem causar sérios
problemas ao seu negócio
Lacunas e fragilidades nos
dados que você usa podem
comprometer a qualidade e
a precisão de sua análise,
reduzindo a segurança na
tomada de decisões.
A Argus traz transparência aos
mercados de energia há mais de
50 anos. Fornecemos indicadores
de preços confiáveis, abrangentes
e transparentes, além de notícias
que movimentam o mercado e
análises aprofundadas com insight
e inteligência. Nossas robustas
políticas de ética e conformidade
são fundamentais para assegurar
valor, consistência e confiança para
que você tenha total segurança em
nossos dados.

• Informações difíceis de acessar
	Geralmente agregadas, muito focadas
em uma determinada região ou mercado
e indisponíveis para download

Dados imprecisos podem
levar a sérios problemas

• Sobrecarga de informação
	Excesso de informação é difícil
de compreender e atrapalha sua
capacidade de identificar insights úteis
• Falta de suporte adicional
	Sem acesso a especialistas de mercado
para ajudá-lo a compreender ou
questionar os dados

• Perda de tempo, dinheiro e recursos
	Seus esforços poderiam ser gastos
de forma mais eficiente para
alcançar seus objetivos
•S
 em visibilidade de ameaças e
oportunidades
	Não acompanhar as principais
tendências de mercado ou
desenvolvimentos regionais significa
que você pode demorar a reagir
•D
 ependência de modelos e
premissas externas
	Em vez de tirar suas próprias
conclusões com base em conjuntos
de dados confiáveis

• Fragilidade na tomada de decisão
	Resultando em más recomendações,
potencialmente super / subestimando
o impacto de certos cenários
• Dados conflitantes
Colegas da organização usam dados 		
diferentes e discordam de você

Impedindo que você tome
decisões informadas

• Incapacidade de fazer prognósticos
	Formar uma visão de longo prazo
consistente e plausível torna-se
impossível
• Desafio para manter a imparcialidade
	Incapacidade de ter uma visão
independente

Reduzindo sua capacidade
de desempenhar seu papel
de forma eficaz

•O
 portunidades perdidas
Sua empresa não consegue aproveitar
novas oportunidades
• Decisões de investimento mais frágeis
	Empreendimentos de alto capital não
são baseadas em informações sólidas

Trazendo grande impacto
aos seus negócios

• Lacunas nos seus dados
	Você perde dados ou não os utiliza
plenamente porque não confia neles

O uso de dados de alta qualidade leva a decisões de alta qualidade.
Você está usando dados da Argus?

• Menos otimização e sinergia
	Incapaz de compartilhar informações
precisas com outros departamentos,
promovendo uma mentalidade de silos
•P
 roatividade comprometida
Impede a confiança na inteligência de
mercado, incentivando ações reativas
e defensivas

Para mais informações:
brasil@argusmedia.com

