
Principais benefícios
• Conformidade com regulamentos 

como GDPR, BCBS 239, HIPAA 
e outros

• Implementação de programas 
com foco no cliente usando 
dados governados

• Garantia de que as análises 
e relatórios sejam confiáveis

• Incentivo à colaboração em sua 
comunidade do programa 
de governança de dados

• Melhor compreensão e conheci-
mento dos negócios com dados 
e contexto

• Visualização do sucesso das 
iniciativas do seu programa para 
as partes interessadas

Garanta que seus dados sejam governados e confiáveis para apoiar suas 
iniciativas de negócios
A transformação digital com base em dados depende de dados confiáveis

Organizações em todo o mundo estão embarcando em jornadas de transformação digital. 

Porém, sem uma abordagem holística de dados de alta qualidade, essas mesmas organizações 

enfrentarão obstáculos e empecilhos. Inevitavelmente, um programa de governança de dados 

corporativos é necessário para garantir que dados consistentemente confiáveis e de alta qualidade 

estejam disponíveis, acessíveis e sejam utilizados para potencializar todas as suas iniciativas 

de transformação digital com base em dados.

Se sua organização estiver buscando uma iniciativa com foco no cliente, melhorar a qualidade de seus 

dados para análises ou a conformidade com regulamentos como o GDPR (Regulamento Geral de 

Proteção de Dados da União Europeia), você precisará criar um programa de governança de dados 

corporativos. Você precisará das pessoas, dos processos e das ferramentas certas que possam 

apoiar seu programa à medida que você alcança seus objetivos.

O Informatica® Axon™ Data Governance aproveita todo o potencial do Informatica Intelligent Data 

Platform™ e permite que seu programa de governança de dados seja bem-sucedido. O Axon Data 

Governance se destaca no mercado como a primeira solução genuína de governança de dados 

corporativos a garantir que sua equipe tenha dados integrados de alta qualidade, consistentes, 

confiáveis e protegidos.

Solução totalmente integrada para potencializar a colaboração entre os líderes de negócios e de TI

O Axon Data Governance é integrado exclusivamente ao Informatica Data Quality e ao Informatica 

Enterprise Data Catalog para proporcionar um programa verdadeiramente colaborativo de governança 

de dados entre os líderes de negócios e de TI. Os usuários do Axon Data Governance poderão verificar 

a qualidade de seus dados em tempo real, definir todos os seus elementos principais e descobrir 

todos os seus dados em toda a empresa. Com o Axon Data Governance, os líderes de governança 

de dados potencializam totalmente seu programa para garantir que a colaboração leve à consistência 

e à confiança. Além disso, o Axon Data Governance é integrado ao Secure@Source® para garantir 

que sua equipe possa definir e descobrir casos de uso de privacidade e proteção de dados, como 

para conformidade com o GDPR.

Informatica Axon 
Data Governance
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Principais recursos
Compare o contexto ao redor dos seus dados

Uma melhor compreensão de cenários complexos requer a decomposição do todo em partículas 

menores e mais inteligíveis. O Informatica Axon Data Governance descreve sua empresa através 

de um conjunto de aspectos em comum e de fácil assimilação para a maioria das partes interessadas. 

Com os aceleradores integrados e a interface on-line de usuários, você poderá obter com rapidez um 

inventário das principais atividades da sua organização. Ao compreender os dados a partir de pontos de 

vista de diferentes partes interessadas, você pode começar a entender o que seus dados significam, 

como estão sendo utilizados, por quem e com que finalidade, compreendendo o contexto que os envolve.

Conecte sua comunidade de governança de dados para colaboração

Visualize relações de conexão e dependência utilizando um conjunto de inventários inserido 

previamente. As políticas podem ser relacionadas a qualquer um dos itens que serão influenciados, 

em todas as facetas. Quando não houver informações específicas, você pode identificar lacunas ou 

estabelecer conexões em uma faixa ampla visando um maior detalhamento. Também é possível reunir 

informações dos departamentos de sua organização, incluindo o conhecimento existente nas 

equipes de TI, conformidade, modeladores, analistas de qualidade de dados e muito mais. 

O Informatica Axon Data Governance permite que você crie visualizações abrangentes, relacionando 

áreas de negócios e departamentos à medida que você aumenta o número de conexões.

Meça e analise seus dados

O Informatica Axon Data Governance fornece visibilidade da qualidade de seus dados em seu contexto 

de negócios, para garantir sua adequação a finalidades, processos, projetos, regulamentos e muito 

mais. Além disso, sua integração com o Informatica Data Quality garante que sua equipe trabalhe 

com dados confiáveis. Você pode obter informações sobre o custo e a receita em relação aos itens para 

criar uma visão granular do valor fornecido pelo programa de governança de dados. E, graças a uma 

visão compartilhada dos negócios, você pode analisar com precisão, rapidez e economia o status 

desse programa. Você pode analisar projetos para identificar dependências, lacunas e sobreposições 

e oportunidades de colaboração. Você pode avaliar como as alterações no escopo do projeto afetam 

os resultados e o caso de negócios. Com o Informatica Axon Data Governance, você pode utilizar 

as informações sobre custos e valor para criar o caso de negócios para novos projetos, bem como 

identificar executivos e delegar as partes interessadas com o simples toque de um botão.

Visualize seu esforço

Sua equipe pode visualizar a qualidade e a confiabilidade de seus dados utilizando diferentes aspectos 

do Informatica Axon Data Governance. Por exemplo, é possível visualizar de que maneira os dados 

estão interconectados e como as informações fluem na empresa com o sistema e a linhagem de dados. 

Será possível visualizar a abrangência e a conectividade da compreensão, qualidade dos dados, lacunas, 

problemas, custos e assim por diante com os Painéis. Sua equipe pode visualizar processos, com 

dependências a montante e a jusante, e sobrepor itens relacionados, como as partes interessadas. 

Por fim, é possível visualizar facilmente seus processos importantes, especialmente aqueles 

relacionados às regulamentações que sua organização deve cumprir.
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Sobre a Informatica
A transformação digital muda 
expectativas: melhor serviço, 
entrega mais rápida e com 
menos custos. As empresas 
devem mudar para continuar 
competitivas, e a solução 
está nos dados.

Como líder mundial em 
gerenciamento de dados 
corporativos na nuvem, estamos 
preparados para ajudar você 
a ocupar de maneira inteligente 
uma posição de liderança em 
qualquer setor, categoria ou 
nicho. A Informatica oferece 
a perspectiva para que você se 
torne mais ágil, aproveite novas 
oportunidades de crescimento 
ou invente coisas novas. 
Estamos 100% focados em 
todos os tipos de dados para 
oferecer a versatilidade que 
você precisa para prosperar.

Convidamos você a explorar 
tudo o que a Informatica 
tem a oferecer — e estimular 
o poder dos dados para 
impulsionar sua próxima 
revolução com inteligência.

Melhore o desempenho da sua equipe

Com o Informatica Axon Data Governance, você pode obter um melhor desempenho e controlar 

o progresso do seu programa facilmente. Você poderá reduzir a complexidade e o risco associado 

em toda a sua arquitetura de negócios. Elimine duplicidades e o desperdício, possibilitando 

a simplificação em todas as facetas de negócios. O que resulta na entrega de mais projetos, com 

maior eficiência e uma redução na taxa de insucesso. Essa visibilidade alivia a carga de trabalho 

atribuída aos seus funcionários, que então podem se concentrar na otimização e na agregação 

de valor em vez de se ocuparem da busca de fatos. Com o Informatica Axon Data Governance, 

você pode promover melhorias de maneira contínua e mensurável.

Principais benefícios
Potencialize completamente seu programa de governança de dados

Os programas de governança de dados corporativos exigem que sua equipe, seja nas áreas de 

negócios ou nas funções com foco em TI, colabore para um objetivo em comum. Cada equipe 

tem suas próprias necessidades quando se trata de tecnologia e ferramentas para garantir que 

possam se destacar em seu trabalho. Com as integrações criadas entre o Informatica Axon 

Data Governance, o Informatica Data Quality, o Secure@Source e o Informatica Enterprise 

Data Catalog, sua equipe poderá definir, descobrir, proteger, avaliar e monitorar o êxito de seu 

programa. Essa integração garante que você possa informar o sucesso holístico de toda a sua 

organização às partes interessadas, líderes e reguladores.

Conformidade com as regulamentações globais centradas em dados

Hoje, mais do que nunca, há uma necessidade de entender e cumprir os inúmeros regulamentos 

centrados em dados. Com o volume e a variedade de dados e fontes de dados crescendo 

exponencialmente, nunca foi tão importante impulsionar seus esforços de conformidade 

e governança de dados com tecnologias que possam acompanhar as demandas atuais, assim 

como as futuras. Com o Informatica Axon Data Governance, sua equipe poderá definir e informar 

sua conformidade com os regulamentos em todo o mundo.

Potencialize qualquer iniciativa de negócios com dados confiáveis

A transformação digital com base em dados depende de dados confiáveis e governados. Não é possível 

impulsionar as principais iniciativas de negócios atuais sem dados nos quais você possa confiar. 

Organizações como a sua precisam de programas de governança de dados corporativos para garantir 

que seus dados sejam governados e confiáveis, independentemente das iniciativas que você planeja 

implementar, sejam de experiência do cliente, análises precisas ou relatórios regulamentares. 

O Informatica Axon Data Governance garante que toda a sua organização trabalhe com a mesma 

origem da verdade, para que você possa confiar na precisão e na qualidade de seus dados e, por sua 

vez, confiar nos resultados de suas iniciativas.

Para mais informações, acesse nosso site para descobrir recursos adicionais e entrar em contato 

direto com nossa equipe.

https://www.informatica.com/br/trademarks.html
https://www.informatica.com/br/products/data-quality/axon-data-governance.html



