
História de sucesso

Life Time: Ajudando seus alunos a atingirem 
metas de saúde e condicionamento físico 
com a Informatica

Quando uma pessoa de 45 anos 
completa a sua primeira corrida de 5 km, 
é um feito que merece ser comemorado. 
O mesmo vale para ajudá-la a chegar lá. 
A Life Time, a empresa do modo de vida 
saudável, tem o compromisso de garantir 
o bem-estar dos seus alunos. É por isso 
que sua equipe se dedica aos seus alunos 
para que eles pratiquem atividades físicas 
com inteligência, não com dificuldade, 
para atingir suas metas. A abordagem 
inovadora e holística da empresa em 
relação à vida e ao envelhecimento 
saudável ultrapassam a fronteira da 
experiência de academias tradicionais 
para incluir um centro completo de estilo 
de vida com esportes, personal trainers, 
programas de emagrecimento, saúde 
e nutrição. Com 121 unidades nos 
Estados Unidos e no Canadá, os alunos 
da Life Time podem buscar estilos de 
vida saudáveis, aproveitar atividades 
esportivas organizadas e receber um 
atendimento holístico.

Um princípio estratégico essencial da 
Life Time é garantir uma vantagem 
competitiva aumentando a intimidade 
com os clientes. A visão: Oferecer uma 

experiência personalizada e valiosa 
para alunos individuais, com ofertas 
de programas e serviços específicos 
adequados às suas metas pessoais. 
Cumprir essa missão exige que a Life 
Time saiba algumas informações 
sobre seus alunos, incluindo quantas 
vezes eles frequentam a unidade, 
as atividades adicionais (como ioga 
e ciclismo) que fazem, quais os seus 
sabores de vitaminas preferidos, quais os 
membros de sua família que também 
frequentam a unidade etc. 

Se for bem administrado, esse nível de 
detalhamento impulsiona uma série 
de operações corporativas, desde 
dimensionar as operações com eficiência 
durante horários de pico para a auxiliar 
pesquisas de marketing para ajudar 
a empresa a tomar decisões comerciais 
urgentes. É aí que a iniciativa que rompe 
paradigmas começa a ficar interessante. 
Para que tudo possa funcionar, 
os analistas de marketing e vendas da 
Life Time precisam de acesso irrestrito 
a dados confiáveis, sempre disponíveis, 
contextualizados e de referências 
cruzadas de todas as fontes relevantes. 

Visão comercial:

Atingir um entendimento maior sobre as metas dos alunos 
como atletas e em relação à saúde para oferecer orientação, 
produtos, serviços e programas para ajudá-los a cumprir 
suas metas.

Desafios de dados:

• Integrar e limpar dados de clientes a partir de inúmeros 
aplicativos, data warehouses e data marts na nuvem 
e em instalações locais.

• Garantir que os dados estejam acessíveis para análise 
de autoatendimento.

• Implementar uma arquitetura de gerenciamento de dados 
que ofereça escalabilidade para solucionar demandas 
operacionais e flexibilidade para cumprir os requisitos 
comerciais em constante evolução.

Conteúdo da solução:

• O Informatica Cloud® e Informatica PowerCenter® 
reunem informações dos ambientes de data warehouse 
da Microsoft, incluindo o Azure e o Workday, além de 
diversos aplicativos e sistemas de POS (point of sale, 
ponto de venda).

Solução e resultados:

• Possibilita economizar, reduzir as ineficiências, acessar 
facilmente dados relevantes e ampliar a iniciativa 
principal de intimidade com os clientes da Life Time de 
modo geral, resultando em um aumento planejado de 
2% no faturamento.

• Promove uma atividade de CRM com mais direcionamento 
e aumento de fidelização e aprovação por parte dos 
alunos.

"Uma das principais metas estratégicas de 
sucesso é a intimidade com os clientes. Com 
o apoio da Informatica e da Microsoft, podemos 
pegar dados de qualquer lugar e colocá-los 
facilmente à nossa disposição sempre que for 
preciso. Assim conseguimos conhecer melhor 
os perfis dos nossos alunos e estabelecer 
parcerias com os programas e serviços certos 
para ajudá-los a atender suas metas de 
condicionamento físico e como atletas."

-  Brian Fisher, diretor de Business 
Intelligence e Data Warehouse, Life Time



A equipe de TI da Life Time foi contratada 
para atender essas e outras exigências, 
uma tarefa e tanto.

A solução
Cliente do Informatica PowerCenter 
há muito tempo, a Life Time confia na 
Informatica para manter seus dados 
limpos e acessíveis. Nos últimos anos 
particularmente isso tem significado 
adotar uma abordagem cloud-first 
(nuvem em primeiro lugar) em relação 
à tecnologia. A Life Time consultou a 
Informatica sobre como seria a melhor 
forma de atender seus crescentes 
desafios de gerenciamento de dados, 
incluindo qual seria a recomendação 
para integrar todos os dados dos 
clientes, na nuvem ou nas instalações 
locais, como transferir esses dados 
para o Microsoft Azure, fazer ajustes 
inteligentes para atender demandas 
operacionais, oferecer acesso de 
dados de autoatendimento e apoiar 
a governança contínua de dados.

A Informatica sugeriu aumentar 
a arquitetura de dados existentes 
na Life Time com conectores do 
Informatica Cloud e do Microsoft 
Azure SQL Data Warehouse. Com tudo 
instalado, a Life Time poderá criar 
uma visão de 360 graus com detalhes 
de cada aluno e combiná-lo com os 
programas, atividades e produtos 
que eles estão consumindo, assim 
como as informações de tipos de 
plano, informações complementares 
sobre pontos de venda, dados do 
contrato de adesão e outros detalhes. 

Essas informações residem na nuvem 
e em aplicativos locais (como adesão 
e pontos de venda), em uma variedade 
de ambientes de data warehouses 
(incluindo um financeiro, um corporativo 
da Life Time e um universal baseado 
no Microsoft Azure) e em muitos 
data marts (repositórios de dados) de 
autoatendimento. Os vários níveis de 
sobreposição de dados necessários 
nesses ambientes significam que 
os dados de clientes precisam ser 
dinâmicos e bem organizados para 
que sejam acessíveis de qualquer 
lugar e estimulem insights confiáveis. 
A Informatica assumiu esse desafio até 
a linha de chegada.

Benefícios principais
• A Life Time combina os programas 

e serviços certos aos alunos por ter 
uma percepção maior sobre seus 
perfis individuais e metas de saúde 
e condicionamento físico.

• Projeções de mercado mais ágeis 
e precisas começam a ser feitas 
baseadas em análises rápidas de 
receitas por alunos e pontos de vendas.

• A abordagem cloud-first (nuvem em 
primeiro lugar) aumenta as eficiências 
operacionais. 

• Recursos de gerenciamento de dados 
dimensionáveis da Informatica e do 
Microsoft Azure ajudam a cumprir as 
demandas comerciais.

• As ferramentas de gerenciamento de 
dados fáceis de usar da Informatica 
capacitam analistas de marketing 
e vendas no acesso, limpeza 
e organização das informações, 
independentemente do tipo ou origem 
dos dados.

"Uma das principais metas estratégicas 
de sucesso é a intimidade com os 
clientes", afirma Brian Fisher, diretor de 
Business Intelligence e Data Warehouse, 
Life Time. Com o apoio da Informatica 
e da Microsoft, podemos pegar 
dados de qualquer lugar e colocá-los 
facilmente à nossa disposição sempre 
que for preciso. Assim conseguimos 
conhecer melhor os perfis dos nossos 
alunos e estabelecer parcerias com 
os programas e serviços certos para 
ajudá-los a atender suas metas de 
condicionamento físico e como atletas."

Sobre a Life Time
A Life Time promove uma vida saudável 
e feliz para seus alunos em mais de 140 
destinos em 39 importantes mercados 
nos EUA e no Canadá. Como a única 
marca da Healthy Way of Life do país, 
a Life Time oferece uma experiência 
incomparável de clube esportivo e 
proporciona uma experiência de vida, 
envelhecimento e entretenimento 
saudável que vai além da aptidão física, 
abrangendo todo o espectro da vida 
diária para indivíduos, casais e famílias 
de todas as idades.
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