
A SendGrid oferece melhores experiências aos clientes 
e funcionários por usar o gerenciamento de dados 
em nuvem híbrida da Informatica para o AWS

Você se lembra dos dias não tão 
remotos assim em que se revirava 
a pasta de lixeira do e-mail à procura 
de notas fiscais de vendedores on-line 
ou em que se perdia importantes anúncios 
de vendas porque as mensagens 
de marketing iam diretamente 
para a caixa de spam?

Esse tipo de situação não acontece 
tanto hoje em dia, e isso se deve, em 
partes, a empresas como a SendGrid. 
Criada a partir da frustração que 
três engenheiros sentiam por não 
conseguirem enviar suas inscrições 
por e-mail, a SendGrid oferece uma 
plataforma inovadora e com base 
em nuvem para um envio de e-mails 
confiável. Várias marcas famosas, 
como Uber, Airbnb, Spotify, Foursquare, 
Booking.com e NextDoor, dependem 
da SendGrid para garantirem que seus 
e-mails transacionais e de marketing 
cheguem aos clientes.

A SendGrid tem um histórico de mais 
de 30 bilhões de e-mails enviados 
por mês, favorecendo mais de 50 mil 
assinantes. É necessário alta inteligên-
cia em cada um desses e-mails 

para proporcionar aos clientes 
números e relatórios detalhados, 
como informá-los se, ao receber 
a mensagem, o destinatário a abriu, 
a encaminhou, clicou nas chamadas 
para ação ou clicou no botão de 
"spam". À medida que os negócios 
da SendGrid continuam crescendo, 
a empresa precisa dimensionar com 
rapidez e continuar melhorando suas 
análises para aprimorar a tomada de 
decisões e incentivar os funcionários 
a oferecer as melhores experiências 
possíveis aos clientes.

Amy Anthony, Diretora de Operações 
de Dados Corporativos da Send-
Grid, lidera uma equipe pequena 
responsável pela direção estratégica, 
planejamento, fornecimento e dis-
po nibilidade de dados empresariais 
na medição dos resultados de desem -
penho e dos negócios. "Precisávamos 
apoiar o crescimento contínuo 
da SendGrid e, ao mesmo tempo, 
permanecer ágeis, autossuficientes 
e econômicos, com um pessoal de 
poucos recursos e sem um adminis-
trador de banco de dados na nossa 
equipe", afirma.

Necessidades dos negócios:
• Melhoria na tomada de decisões nos 

negócios e passar a usar dados de vez 
com análises modernas

• Incentivo para que os usuários corporativos 
encontrem e usem os dados de que precisam 
para oferecer as melhores experiências aos 
clientes

Desafios de dados:
• Substituição de data warehouse antigo, 

que não atende mais às necessidades, para 
oferecer suporte a dados de negócios em 
crescimento e evolução

• Integração rápida aos novos dados de data 
warehouse na nuvem a partir de várias 
origens na nuvem e no local

Solução:
• União da Informatica com o Amazon Redshift 

e o Looker para análise na nuvem e uma 
arquitetura de data warehouse híbrida

Benefícios:
• Ativação de inteligência corporativa ágil 

e econômica em larga escala
• Possibilidade de uma equipe pequena 

fornecer análises verídicas e confiáveis
• Fornecimento de livre acesso a informações 

dos clientes para o pessoal de vendas 
e os executivos

• Incentivo aos usuários corporativos não técni-
cos com acesso a dados por autosserviço

Conteúdo da solução:
• Informatica Cloud Connectors para o Amazon 

Redshift, Hadoop, JIRA, Marketo, Salesforce, 
Zendesk e Zuora

• Informatica Cloud Data Integration
• Informatica PowerCenter

"Os líderes corporativos estão animados 
com as novas possibilidades de análise 
que estamos proporcionando com 
a Infor matica e o AWS. O que antes 
era um sonho agora é realidade."

— Ken Apple, Vice-presidente de Operações 
Comerciais e de Suporte Técnico da SendGrid

História de sucesso



A migração para 
o gerenciamento 
de dados em nuvem 
híbrida
A antiga solução de data warehouse 
com base em MySQL da SendGrid 
havia atingido o limite de capacidade 
e não conseguia mais fornecer a rapidez 
da qual a empresa precisava para 
suportar o crescimento e as demandas 
constantes do mercado. A equipe de 
Anthony foi encarregada de criar um 
novo data warehouse que pudesse 
atender às necessidades de ambos 
os usuários corporativos e técnicos 
com relatórios e painéis, análises 
de autosserviço e mineração e ben-
chmarking de dados. Também foi 
necessário criar um ambiente de teste 
e aprendizagem para o departamento 
de marketing da SendGrid.

A SendGrid conta com soluções na 
nuvem, como a Salesforce e a Marketo, 
para operar seus negócios. Para que 
o novo data warehouse fosse eficaz, 
a SendGrid precisou integrar com 
rapidez e segurança os dados dessas 
origens na nuvem, assim como os 
bancos de dados no local.

"Precisávamos de uma solução de 
integração de dados comprovada 
com conectores predefinidos para 
integrar com rapidez sistemas como 
os da Salesforce e da Marketo", 
afirma Anthony.

Uma solução ágil, 
expansível e econômica
A SendGrid optou por uma solução 
híbrida de integração de dados da 
Informatica, incorporando o Informatica 
Cloud e o PowerCenter, para oferecer 
suporte ao data warehouse na nuvem 
com o Amazon Redshift. Essa 
solução permite que a SendGrid 

integre endpoints SaaS, como os da 
Salesforce e da Zuora, ao Amazon 
Redshift, habilite o autosserviço para 
"integradores nativos" com integrações 
de dados simples, desenvolva e execute 
mapeamentos de ETL para o Amazon 
Redshift e migre dados para o AWS. 
Os usuários, então, criam painéis 
e consultas usando o Looker, uma 
plataforma de análise de inteligência 
corporativa.

"A Informatica nos proporciona 
uma ferramenta de ETL avançada 
e adequada e uma funcionalidade 
robusta de conectores na nuvem 
para o carregamento de dados no 
Amazon Redshift", afirma Anthony. 
"A Informatica fornece excelentes 
opções de integração para AWS, 
Salesforce e outros serviços de nuvem 
populares, o que foi fundamental para 
nosso sucesso."

A SendGrid contou com a Datasource 
Consulting para avaliar a arquitetura 
geral e sugerir mudanças e melhorias 
para que o projeto cumprisse as boas 
práticas padrão do setor de data ware-
house. "Foi muito fácil começar a usar 
o Informatica Cloud Data Integration, 
pois ele é totalmente baseado na 
Web", afirma Anthony. "Podemos 
dimensionar conforme o necessário 
na nuvem, cortando gastos, e oferecer 
ferramentas de integração de dados não 
técnicas que os usuários corporativos 
possam usar."

Dados melhores, 
experiências melhores 
para o cliente
Com o novo data warehouse na nuvem 
funcionando, agora os executivos 
da SendGrid têm painéis confiáveis, 
que os ajudam a obter conhecimento 
profundo sobre como conduzir 
o sucesso contínuo da empresa. 
"As nossas reuniões de operações 

semanais são muito mais produtivas 
porque estamos vendo os painéis 
e tendo conversas mais focadas 
e com base em fatos", afirma Ken 
Apple, Vice-presidente de Operações 
Comerciais e de Suporte Técnico da 
SendGrid. "Os líderes corporativos 
estão animados com as novas pos-
sibilidades de análise que estamos 
proporcionando com a Informatica 
e o AWS. O que antes era um sonho 
agora é realidade."

Os funcionários de vendas e serviços 
têm rápido acesso às últimas infor-
mações do cliente, permitindo 
que ofereçam experiências de alta 
qua lidade aos clientes. Os clientes 
se beneficiam de entregas de soluções 
mais rápidas e específicas.

"A evolução natural das bases que 
criamos, com uma visão do cliente, 
produto, receita, volume de e-mails 
e uso de dados, fará com que possa-
mos estender análises de autosserviço 
até o final do ano", afirma Anthony. 
"Há pouco tempo, permitimos que 
usuários avançados fizessem transfor-
mações mais complexas e criassem 
suas próprias análises e gráficos 
usando o Looker. Estamos confian-
tes de que, com essa abordagem, 
teremos nos preparado para o sucesso 
de modo ágil, expansível e econômico 
para viabilizar com rapidez o conhe-
cimento dos negócios."

Ken Apple complementa: "Ao usarmos 
a Informatica e o Amazon Redshift 
para deixar os dados mais 
disponíveis e acessíveis, tivemos 
uma melhoria no engajamento dos 
funcionários e na satisfação dos 
clientes. Obtivemos uma média de 
20 pontos por entrevistado na nossa 
última pesquisa de funcionários, que 
é o maior salto que já presenciamos. 
Agradeceram-nos por termos dado 
ferramentas e dados que os ajudam 
a trabalhar melhor."



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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Incentivo aos usuários 
não técnicos
Em um futuro próximo, a SendGrid 
usará a Informatica para auxiliar em 
situações complementares de integração 
de autosserviço pelos "integradores 
nativos", como analistas de negócios 
e usuários finais de serviços em nuvem. 
Analistas podem fazer a mineração de 
dados e visualizar descobertas.

"A Informatica e o AWS nos permitiram 
desbloquear nossos dados para poten-
cializar o sucesso dos negócios", 
afirma Anthony. "Já prevemos várias 
oportunidades de usar a Informatica 
além do data warehouse, para outras 
necessidades de integração de dados 
na SendGrid."

Sobre a SendGrid
Fundada em 2009, a SendGrid 
desenvolveu um serviço de e-mail com 
base em nuvem e inovador no setor 
para resolver os desafios de enviar 
e-mails eficazes em prol de empresas 
em crescimento. Hoje, a SendGrid 
é responsável por enviar bilhões 
de e-mails para algumas das maiores 
e mais promissoras empresas no mundo.
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