
Plataforma de dados inteligentes do cliente para engajamento relevante 
e contextual do cliente em escala

Empresas de todos os portes estão sob enorme pressão para competir sobre as experiências 

que proporcionam. Mudanças drásticas nas estratégias de marketing, novos modelos de negócios 

e capacidade digital facilitam o ganho de insights de que você precisa. O influxo de dados requer 

uma solução que ajude você a obter, com inteligência, insights em escala para o envolvimento 

do cliente com relevância e contexto.

Como a primeira plataforma inteligente de dados do cliente (CDP) no mercado com tecnologia 

de inteligência artificial (IA), o Informatica® Customer 360 Insights permite interações mais 

personalizadas e centradas no cliente. Ao criar um registro de cliente que engloba todos os 

dados estruturados e não estruturados, o Customer 360 Insights oferece maior visibilidade dos 

relacionamentos da empresa com os clientes, possibilitando serviços aprimorados, aumento 

da receita de cross-sell e redução dos custos gerais do sistema de TI.

Ao conectar dados e registros de clientes correspondentes e, em seguida, vincular e relacionar 

origens de dados atômicos, o Customer 360 Insights cria perfis de clientes mais detalhados, 

que as organizações podem usar para desenvolver campanhas de marketing individualizadas, 

experiências aprimoradas do cliente e ofertas de vendas personalizadas.

Benefícios

• Reduzir a distância entre dados, 
análises e ações com perspectivas 
e insights contextualizados

• Conectar fragmentos de dados 
de todas as origens para agregar 
contexto a uma visão 360 graus 
do cliente

• Ganhar visibilidade dentro 
do relacionamento complexo 
e multidimensional com seus 
clientes

Customer 360 Insights 
da Informatica
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A arquitetura de microsserviços e o modelo de implementação SaaS do Customer 360 Insights 

são alimentados por tecnologia de ponta que inclui IA, machine learning e armazenamento de 

dados gráficos, o que simplifica e acelera o processo de conversão de dados em insights que 

impulsionam ações.

Principais recursos
Movimentação de dados—Absorve dados estruturados, não estruturados e semiestruturados em 

seu formato nativo (incluindo dados de terceiros, como dados sociais, registros da SEC, respostas 

a pesquisas etc.). Nenhum processamento de extração-transformação-carregamento prévio 

é necessário.

Unificação de dados e resolução de identidade—O machine learning identifica automaticamente 

e gera correspondências contextuais para todos os dados de clientes, clientes em potencial e contas 

conhecidos e desconhecidos. Crie perfis de cliente completos e entendimento profundo de conjuntos 

de dados previamente desconectados, diversos, esparsos e fragmentados com precisão, velocidade 

e escala.

• Identidade multilíngue altamente precisa

• Descobertas de conexões não óbvias

• Visualização de relacionamentos

• Gerenciamento de bilhões de registros com escala e desempenho extremos 

Insights e segmentação—Aproveita a IA (NLP) para descobrir e inferir insights que podem ajudar 

a entender melhor as preferências, intenções e sentimentos do cliente. Junto com o perfil confiável, 

os insights ajudam a construir segmentos direcionados que impulsionam campanhas e interações 

de marketing hiper personalizadas durante toda a jornada e em vários canais do cliente.

• Derive e infira insights a partir de dados

• Definições de atributos específicos de segmentos

• Segmentos baseados em segmentação comportamental, demográfica, firmográfica, psicográfica, 

geográfica 

Perspectivas—Mantém perspectivas para fins específicos que oferecem aos usuários exibições 

únicas de seus clientes, ao mesmo tempo em que estão cientes dos consentimentos concedidos. 

Ao aplicar regras de governança e definir pontuações de confiança de correspondência, várias 

visualizações do cliente podem ser apresentadas com os atributos-chave mais relevantes para 

cada caso de uso e função exclusivos de cada usuário.

• Restrições de consentimento e privacidade (aliviar o peso em cada consumidor cadeia abaixo)

• Etapa única de coleta e processamento que acomoda vários consumidores e casos de uso 

(marketing, operações e detecção de fraude)

Funções abrangentes de padronização e normalização de dados—Oferece funções avançadas 

de padronização e normalização de dados, incluindo transliteração de linguagem, padronização 

de endereços e normalização de título/descrição de cargo, entre outras.
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Síntese e correspondência de dados avançadas—Utilizam processamento de linguagem natural 

e técnicas avançadas de correspondência probabilística para sintetizar uma visão 360 graus completa 

do cliente a partir de dados díspares e esparsos. Utilizam um algoritmo genético de machine learning 

para otimizar as configurações de correspondência para um perfil de dados específico do cliente.

Administração de dados em escala—Administração de dados por meio de correspondência de lote 

e automatizada para escalabilidade. Com base em uma pilha de Big Data, o Customer 360 Insights 

aproveita a escalabilidade nativa de tecnologias modernas para dar sentido a volumes extremamente 

altos de dados de clientes e transações. Ele utiliza armazenamento de dados Apache Hadoop, Spark, 

gráficos, colunares e na memória com IA, processamento de linguagem natural e machine learning, 

combinando gerenciamento de dados e tecnologia de análise de dados em uma arquitetura de 

data lake. Para ajudar os administradores na tomada de decisões, um painel de qualidade de dados 

disponibiliza informações sobre a integridade e precisão dos elementos de dados, como endereço 

de e-mail ou número de telefone por sistema de origem.

Benefícios do Customer 360 Insights do portfólio de gerenciamento de dados líder de mercado 

da Informatica:

• Integração de dados da Informatica–Conecte-se a origens de dados e aplicativos/sistemas 

deconsumo, obtenha dados de entrada/saída de CDP em tempo real ou em lote e em escala

• Informatica Data Quality–Encontre e corrija problemas de qualidade para garantir dados de alta 

qualidade

• DaaS da Informatica–Verifique e aprimore os dados de contato dos clientes com endereços 

de e-mail e verificação de número de telefone, geomarcação global e dados sociodemográficos

Benefícios principais
A CDP inteligente da Informatica ajuda as organizações B2C e B2B a aumentar a receita de clientes 

novos e existentes por meio de eficiência aprimorada das campanhas de marketing e iniciativas de 

vendas direcionadas com base em um profundo conhecimento de clientes e contas. As organizações 

se beneficiam da automação orientada por IA e dos recursos orientados por máquina para 

melhorar continuamente a correspondência e qualidade de dados, segmentação e análise, escala 

e desempenho. A IA reduz os processos manuais e libera os usuários para gastarem mais tempo 

agindo em dados altamente conectados e insights profundos. 

Ação

O Customer 360 Insights detecta e infere atributos inteligentes sobre os clientes e mantém os 

atributos nos registros do cliente, reduzindo a distância entre dados, análise e ação. Ele usa funções 

pré-desenvolvidas de análise de dados projetadas para aprimorar o registro do cliente e prepara 

os dados para análises avançadas.

• Indicadores: Determina os padrões do cliente, como indicadores de rotatividade e ações de retenção 

derivadas de transações e interações de serviço

• Jornadas: Combina todas as interações, transações e eventos em uma abrangente Jornada 

do cliente para analisar e personalizar as experiências do cliente

• Predições: Usa as jornadas individuais do cliente e aplica algoritmos de machine learning para 

prever a próxima provável interação para cada cliente
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Contexto

Para disponibilizar contexto para análise de dados e visualização externas, o Customer 360 Insights 

vincula fragmentos de dados de todas as origens e se integra a outras ferramentas de análise 

avançadas, como SAS, Python, R, Tableau.

Os modelos analíticos também podem ser integrados à estrutura de lógica da solução para 

serem executados como parte do processamento, em tempo real ou em lote. Ele também oferece 

a capacidade de implementar classificadores de machine learning e regras de especialistas para 

"raciocinar sobre" e aprimorar os dados do cliente continuamente.

Os dados detalhados do cliente podem então ser usados para alimentar análises avançadas 

do cliente (ou seja, microssegmentação, análise de RFM, análise de cestas de compras etc.) 

e para aumentar a eficiência da campanha.

Relevância

O Customer 360 Insights permite a entrega de várias perspectivas da mesma versão confiável, 

descreve as conexões (incluindo estruturas hierárquicas complexas) entre os clientes e habilita 

o desempenho de análises gráficas em tempo real em relação aos dados do cliente e da hierarquia 

associada.

Conforme os registros do cliente são criados para formar uma única versão da verdade, várias 

exibições de um cliente podem ser analisadas sob a perspectiva que é mais relevante para 

o marketing, vendas, finanças, operações e outras equipes—para que possam se concentrar 

no que é mais importante para eles.

Utilizar os recursos disponibilizados por um banco de dados gráfico também significa que 

os registros da organização podem ser criados. Isso pode incluir, por exemplo, fornecedores, 

vendedores, parceiros, instituições, agentes, corretores e informações de hierarquia completas 

para serviços e vendas. Também, hierarquias complexas de B2B podem ser identificadas para 

dar suporte ao planejamento e marketing de contas.

Uma plataforma inteligente de dados do cliente para B2C e B2B
O Customer 360 InsightsCustomer 360 Insights da Informatica agrega IA e machine learning a uma visão confiável 

do consumidor, permitindo que as empresas sejam mais centradas nos clientes e forneçam 

a próxima melhor experiência. O Customer 360 Insights ajuda organizações de áreas como 

seguros, bancos, varejo e hospitalidade, entre outras, a personalizar interações, oferecer 

atendimento mais rápido, aumentar a receita de cross-sell, cumprir com iniciativas de segurança 

de informações dos clientes, como o GDPR, e reduzir os custos gerais dos sistemas de TI.

Sobre a Informatica

A transformação digital 
muda expectativas: melhor 
serviço, entrega mais rápida 
e com menos custos. 
As empresas precisam 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 de 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.
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