
Conhecendo você:  

A Lenovo potencializa a automação de marketing 
em um ambiente híbrido e multicloud

Metas
 
Contribuir para a inovação de produtos e a agilidade 
dos negócios ao adotar novas tecnologias 
de marketing baseadas em nuvem

Entregar dados relevantes sobre clientes aos usuários 
corporativos de maneira mais rápida, com uma equipe 
de dados de marketing pequena e envolvimento 
limitado da TI

Permitir que usuários de vendas e marketing 
configurem suas próprias integrações de dados 
com base nos clientes, sem esperar pelos 
desenvolvedores

Solução
Integrar dados sobre clientes de fontes como 
Salesforce, Eloqua, Marketo, Microsoft SQL Server, 
entre outras, usando o Intelligent Cloud Services 
da Informatica

Usar o Cloud Data Integration da Informatica 
para sincronizar e reproduzir dados de marketing 
em intervalos regulares

Colocar integrações de dados avançadas com 
assistentes intuitivos nas mãos dos usuários 
corporativos

Resultados
 

A flexibilidade para alterar rapidamente aplicações 
e regras de negócios ajuda a aumentar a eficácia 
do marketing

A capacidade de criar integrações 4x mais rápido 
proporciona aos profissionais de marketing o acesso 
a dados confiáveis e úteis em tempo hábil

Aumento na produtividade ao permitir que usuários 
corporativos e equipes criem integrações sem 
auxílio

O Intelligent Cloud Services da 

Informatica nos permitiu cumprir cronogramas 

muito mais rápido e alcançar nossos objetivos 

como uma equipe de marketing sem esforços 

significativos de desenvolvimento."

Demian Hardister
Gerente sênior de dados de marketing e estratégias 
de tecnologia
Lenovo

"



Na sala de aula, na sala da diretoria e muito mais além, os computadores pessoais estão presentes 
em  todo o  mundo. E na vanguarda está a Lenovo, potência da tecnologia com valor de US$  43  bilhões, 
52 mil funcionários e clientes em mais de 160 países. Ocupando a 226ª posição na lista Global Fortune 500, 
a Lenovo é a maior fabricante mundial de computadores pessoais por vendas unitárias desde 2013.

Sempre inovando, a Lenovo reinventou o laptop com o revolucionário Yoga Book C930, o dispositivo com 
tela dupla mais fino e mais leve do mundo na época do lançamento.1 A companhia também cria, desenvolve, 
fabrica e vende tablets, smartphones, estações de trabalho, servidores, dispositivos de armazenamento 
eletrônico, softwares de gerenciamento de TI e smart TVs.

As equipes de vendas e marketing da Lenovo são os principais condutores do sucesso da empresa e dependem 
do marketing baseado em contas para atrair clientes e possíveis compradores. Dados sobre clientes e produtos 
ajudam as equipes a desenvolver perfis e determinar as preferências deles. O marketing automatizado por e-mail 
e outros canais digitais ajuda a Lenovo a conquistar clientes e obter participação de mercado; por isso, a empresa 
está sempre tentando usar a tecnologia de marketing mais eficaz e moderna.

"Nossa empresa está constantemente mudando e adotando novas ferramentas de marketing", afirma Demian 
Hardister, gerente sênior de dados de marketing e estratégias de tecnologia do centro de demanda norte-americano 
da Lenovo. "Sempre há a necessidade de integração com novas fontes de dados quando nossas equipes 
corporativas adquirem novas tecnologias de novos fornecedores. Precisamos permanecer ágeis e entregar essas 
integrações rapidamente, assim nos mantemos atuais e descartamos soluções legadas à medida que elas 
ficarem obsoletas."

Integrando dados de marketing em um ambiente híbrido e multicloud
Em uma empresa de rápida evolução, ter uma fonte de informações central para dados de marketing é fundamental. 
A equipe de operações de marketing norte-americana da Lenovo depende de um armazém de dados baseado 
no Microsoft SQL Server para todas as campanhas e tomadas de decisão. No entanto, a Lenovo também usa 
aplicações em nuvem, como Salesforce para CRM e Oracle Eloqua para automatização de marketing, ao mesmo 
tempo em que utiliza o Microsoft Azure nos bastidores. A companhia precisava de uma maneira de reproduzir 
os dados dessas aplicações no armazém de dados para dar suporte às iniciativas de marketing futuras.

"Nosso marketing está se tornando mais orientado por dados; por isso, a força dos nossos serviços está na 
velocidade e flexibilidade com que conseguimos entregar dados com uma equipe pequena e envolvimento limitado 
da TI", explica David Latka, arquiteto de dados do centro de demanda norte-americano da Lenovo. "Isso não inclui 
apenas a aquisição de novas fontes de dados, mas também a transformação e o envio desses dados para nossas 
aplicações, de modo que possamos disponibilizá-los para os usuários de vendas e marketing mais rapidamente."

Requisitos de negócios

•  Sincroniza rapidamente as listas 
de clientes potenciais entre Salesforce 
e Marketo

•  Integração com mais de 30 fontes 
de dados e plataformas de marketing

•  Estabelece um processo que pode 
ser repetido em integrações de dados 
futuras

Sobre a Lenovo
Lenovo Group Ltd. ou Lenovo PC 
International é uma empresa multinacional 
chinesa de tecnologia, com sede 
em Pequim, China, e em Morrisville, 
Carolina do Norte. Fundada em 1984 
em uma guarita de guarda em Pequim, 
a Lenovo cresceu e se tornou a empresa 
líder em PCs da China. Depois, adquiriu 
a divisão de computadores pessoais da 
IBM, criadora do primeiro computador 
pessoal.

1  Com base na pesquisa conduzida pela Lenovo em 23 de agosto de 2018 a respeito dos laptops vendidos pelos principais fabricantes 
de PC que enviam mais de 1 milhão de unidades no mundo ao ano



A Lenovo considerou a possibilidade de usar os recursos nativos de integração de dados de cada aplicação 
em nuvem, mas preferiu continuar independente de plataformas. Com mais de 30 fontes de dados (um número 
que aumenta o tempo todo), ela precisava de uma maneira padronizada, confiável e reutilizável de integrar dados 
de bancos de dados locais e aplicações em nuvem. Ela também queria permitir que os usuários corporativos 
aumentassem a produtividade criando suas próprias integrações, em vez de esperar pelos desenvolvedores.

"Descobrimos que o Cloud Data Integration da Informatica era a solução de integração de dados mais flexível 
e que seria a mais fácil para nossos usuários corporativos adotarem", aponta Latka. "Começamos a utilizá-la 
para o caso de uso simples de fazer backup de novos clientes potenciais do Salesforce para o nosso banco 
de dados e rapidamente ela se tornou a espinha dorsal do nosso ecossistema de dados de marketing."

Criando integrações 4x mais rápido
Hoje, a Informatica é o método favorito da equipe de dados para criar integrações de dados. O centro de demanda 
norte-americano da Lenovo usa o Intelligent Cloud Services da Informatica em 50% das integrações, em vez de 
pedir que os desenvolvedores as criem e mantenham.

"Com o Intelligent Cloud Services da Informatica, conseguimos implementar uma integração em 1/4 do tempo 
que um desenvolvedor levaria, e fazemos isso com a mesma precisão", explica Latka.

A Lenovo agora tem liberdade para adotar novas aplicações e alterar as regras de negócios para aumentar 
a eficácia do marketing e coordenar as mensagens para os consumidores entre os canais. Por exemplo, 
quando a Lenovo lançou uma nova iniciativa de automação de marketing para seus clientes empresariais 
de pequeno e médio porte com o Marketo, ela usou o Cloud Data Integration da Informatica para sincronizar 
rapidamente os dados do Marketo e do Salesforce. Desde então, a equipe implementou integrações semelhantes 
com o Oracle Responsys e o Adobe Audience Manager.

"O Cloud Data Integration da Informatica conseguiu contribuir com um cronograma acelerado para que 
levássemos nossas empresas de pequeno e médio porte para o Marketo e a integração com o Salesforce CRM 
foi uma parte fundamental da implantação", conta Hardister. "A integração nativa não se adequava às nossas 
necessidades ou cronogramas, por isso usamos a Informatica para cumprir com os requisitos de negócios."

Latka completa: "Muitas ferramentas de automação de marketing oferecem integração direta com CRM, mas 
é como uma caixa preta. Com a Informatica, temos a confiança de que satisfaremos todas as necessidades 
de integração sem comprometer a forma como gerenciamos os dados. Sabemos que isso vai ser feito de forma 
eficaz e em tempo hábil."

Com o Intelligent Cloud Services da 

Informatica, conseguimos implementar 

uma integração em 1/4 do tempo que um 

desenvolvedor levaria, e fazemos isso com 

a mesma precisão."

David Latka
Arquiteto de dados
Lenovo
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Conteúdo da solução:

• Informatica Intelligent Cloud Services

• Informatica Cloud Data Integration

Dando autonomia para usuários corporativos
Em muitos casos, os usuários corporativos conseguem implementar regras de negócios e criar integrações 
sem auxílio usando os assistentes intuitivos, modelos de soluções pré-configurados, ingestão em massa 
e mapeamentos prontos para usar da Informatica.

"Posicionamos o Cloud Data Integration da Informatica como uma ferramenta para o usuário corporativo e temos 
muito sucesso com essa perspectiva", aponta Latka. "Porém, ao mesmo tempo, ele nos dá muito controle sobre 
as regras de negócios e processos que criamos. A Informatica fez um ótimo trabalho ao desenvolver uma 
solução de integração em nuvem que é muito poderosa e fácil de usar. Posso ensinar um novo funcionário a criar 
integrações em 30 minutos."

Apoiando equipes globais
Não foi preciso muito tempo para que outras equipes da Lenovo enxergassem o poder da integração de dados em 
nuvem. Hoje, as equipes de operações de vendas de todo o mundo usam a Informatica para importar dados para 
fins analíticos usando transformações, controles e exceções avançadas. Com um processo que pode ser repetido 
em integrações futuras, a Lenovo pode adotar novos aplicativos em nuvem mais rápido, descartar ferramentas 
legadas e dar um melhor suporte para decisões e relatórios com avaliações mais atuais e precisas da empresa.

"O Intelligent Cloud Services da Informatica é fundamental para inserir e remover fontes de dados, bem como 
sincronizar dados entre as plataformas que contribuem para as nossas atividades de vendas e marketing", 
observa Hardister. "Ele nos permitiu cumprir cronogramas muito mais rápido e alcançar nossos objetivos 
como uma equipe de marketing sem esforços significativos de desenvolvimento."
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