
Resumo
A Grant Thornton LLP é a empresa norte-americana membro da Grant Thornton 
International, Ltd, uma das principais organizações mundiais de empresas 
independentes de auditoria, impostos e consultoria. A Grant Thornton trabalha 
com uma ampla gama de empresas públicas e privadas, agências do governo, 
instituições financeiras e organizações cívicas e religiosas.

Necessidades dos negócios
A visão da Grant Thornton é ser a principal empresa do setor, atendendo organizações 
dinâmicas nos mercados escolhidos. Para isso, a Grant Thornton precisa transformar 
mais rápido mais dados de mais fontes em informações úteis que possam ser usadas 
para tomar decisões inteligentes.

Desafio
•  A Grant Thornton gera um enorme volume de relatórios financeiros, como atividades 

de tempo, faturamento e despesas, demonstrativos de lucros e perdas e relatórios 
de receita líquida. No entanto, quando os dados eram disponibilizados para as 
empresas, em geral já estavam defasados demais para serem usados na tomada 
de decisões.

•  Um portfólio fragmentado de plataformas de integração de dados levava a uma 
rede de diferentes combinações de movimentações de dados, o que atrasava 
integrações urgentes, aumentava os custos e afetava a qualidade dos dados.

•  Em paralelo com suas próprias necessidades, a Grant Thornton queria ter um 
fornecedor de integração de dados confiável, com quem pudesse firmar uma 
parceria para ajudar os clientes a acessar e gerenciar dados, equilibrar riscos 
empresariais e alcançar os objetivos tecnológicos.

Solução e resultados
•  Os serviços da Web e a integração de dados corporativos escalonáveis, em tempo 

real e na nuvem da Informatica permitem que a Grant Thornton aproveite os recursos 
de informação que tem, estejam eles on-premise ou na nuvem.

•  A empresa está se encaminhando para um modelo único e otimizado de gestão 
de contratos dos clientes em suas divisões de auditoria, impostos e consultoria. 
Agora, ela também consegue ver instantaneamente a lucratividade dos contratos 
de cada cliente, permitindo que os recursos alocados a um projeto sejam 
ajustados de modo dinâmico.

•  O ciclo de vida de desenvolvimento e manutenção da integração de dados foi 
reduzido em 50%. Isso possibilitou que a Grant Thornton tomasse decisões 
criteriosas, rápidas, consistentes e compatíveis com as normas de regulação.

•  A Informatica também foi a empresa escolhida como parceira de gerenciamento 
de dados para todos os contratos de clientes do setor público da Grant Thornton nos 
EUA, inclusive o Departmento Homeland Security e a Veterans Benefits Administration 
(VBA). Para a VBA, a Informatica proporciona o armazém de dados corporativos que 
sustenta, entre muitas tarefas, a identificação de fraudes, desperdícios e abusos.

Conteúdo da solução

•  Informatica PowerCenter Real Time 
Edition

•  Informatica Data Explorer
•  Informatica PowerExchange Change 

Data Capture Option
•  Informatica Cloud Data Integration

Perfil

A transformação digital está mudando nosso 
mundo. Na posição de liderança em gerenciamento 
corporativo de dados em nuvem, estamos preparados 
para ajudar você a abrir caminhos de maneira 
inteligente. Oferecemos a perspectiva para que você 
se torne mais ágil, aproveite novas oportunidades 
de crescimento ou até mesmo crie novos produtos. 
Convidamos você a explorar tudo que a Informatica 
tem a oferecer — e estimular o poder dos dados para 
impulsionar sua próxima revolução com inteligência. 
Não apenas uma vez. Sempre.
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