
Benefícios
• Excelente qualidade e precisão, 

graças à validação e correção 
integrada de endereços

• Geocodificação de endereço 
de ponto com dados premium

• Saída em formato WGS 84

• Cobertura global — mais 
de 200 países disponíveis

• Precisão até coordenadas 
no nível do edifício

• Suporte de IP, telefone 
e geocodificação reversa

Cenários de uso
• Análise de localização

• Seguros

• Logística

• Demografia

• Análise de risco

• Serviços de entrega expressa

Enriqueça seus dados com limpeza de endereço global 
e geocodificação integrada

Desafio

Em todo o mundo, as empresas estão se recorrendo às coordenadas geográficas para saber 

mais sobre seus clientes. Onde meus clientes residem? Onde devemos abrir a próxima loja? 

Qual é a localização ideal para o nosso próximo centro de distribuição? Você pode responder 

a todas essas perguntas se usar dados confiáveis para identificar endereços em um mapa. 

A geocodificação anexa pontos de longitude e latitude a endereços no mundo inteiro.

Solução

A oferta de geocodificação de Data as a Service da Informatica permite que as empresas integrem 

os dados do cliente, dados do fornecedor e geocódigos de mercado segmentáveis em um sistema 

de informações geográficas. O uso da geocodificação da Informatica permite que as empresas 

planejem rotas de maneira mais eficiente, calculem distâncias ou criem análises geográficas 

e alocações de mercado.

 

Combinando geocodificação e dados de endereço com outros dados de negócios, as organizações 

podem obter insights críticos, tomar melhores decisões e otimizar seus processos. Por exemplo, 

as seguradoras podem avaliar melhor se um cliente em potencial mora em uma área de alto 

risco. Um departamento de marketing poderia analisar onde os clientes ou possíveis clientes 

vivem para determinar a estratégia de publicidade mais eficaz.

A geocodificação de Data 
as a Service da Informatica
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Opções de geocodificação disponíveis da Informatica

A Informatica Data as a Service oferece várias opções de geocodificação: 

• Geocodificação interpolada que fornece uma visão geral de uma cidade e fornece uma orientação 

aproximada quando você não precisa de posições geográficas exatas. Uma coordenada geográfica 

interpolada é uma posição relativa de um objeto ou número de uma casa calculado a partir 

da coordenada do início da rua e da coordenada do final da rua.

• Geocodificação do ponto de chegada que ajuda a acelerar a entrega das encomendas porque 

as coordenadas identificam a entrada de uma propriedade. A entrega rápida e direta é mais provável 

no envio para grandes propriedades ou áreas que tenham entradas ou pontos de rece bimento 

de entrega pouco claros.

• Geocodificação centroide de pacotes identifica o centro geográfico de uma propriedade para 

que você possa combinar um endereço com uma única propriedade. Um exemplo do uso 

da geocodificação centroide de pacotes é a análise de risco de seguro imobiliário mais fácil.

• Geocodificação rooftop que identifica o centro geográfico de um edifício para que você possa 

combinar um endereço com uma casa/prédio exclusivo. Um exemplo do uso de geocodificação 

rooftop é uma segmentação mais precisa e comunicações personalizadas com clientes e clientes 

em potencial. 

SOBRE A INFORMATICA

A transformação digital muda 
expectativas: melhor serviço, 
entrega mais rápida e com 
menos custos. As empre-
sas devem mudar para 
continuar competitivas, 
e a solução está nos dados.

Como líder mundial em geren-
ciamento de dados corporativos 
na nuvem, estamos preparados 
para ajudar você a ocupar 
de maneira inteligente uma 
posi ção de liderança — em 
qual quer setor, categoria ou 
nicho. A Informatica oferece 
a pers pec tiva 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.


