
Benefícios principais
• Melhorar a produtividade de TI 

e a autossuficiência empresarial

• Avaliar a qualidade dos dados para 
melhorar a experiência do cliente

• Capacitar os profissionais de 
governança de dados com 
visualizações da qualidade dos 
seus dados.

• Garantir que a análise possa 
ser confiável com dados de alta 
qualidade

• Monitorar e limpar dados no local, 
na nuvem, de big data e conjuntos 
de dados tradicionais

Melhore a qualidade de seus dados para acelerar sua transformação 
digital baseada em dados
Programas confiáveis de qualidade de dados fornecem dados nos quais você pode confiar
Encontrar e corrigir problemas de qualidade em seus dados pode significar a diferença entre o sucesso 
e o fracasso de uma iniciativa de negócios. Se não forem devidamente identificados e tratados, os erros 
nos seus dados podem custar milhões, resultando em perda de oportunidades de receita e exposição 
da sua empresa a riscos desnecessários. A abordagem correta para descobrir problemas de qualidade 
de dados exige que você não deixe nenhum domínio, aplicativo e área geográfica descoberta.

O Data Quality da Informatica® permite que a sua empresa adote uma abordagem holística para 
gerenciar a qualidade dos dados em toda a organização. Com essa solução, você poderá garantir 
o sucesso de iniciativas e projetos de transformação digital orientados por dados entre usuários, 
tipos e escala, além de automatizar tarefas de missão crítica.

A experiência do usuário certa para a pessoa certa
O Informatica Data Quality foi desenvolvido para fornecer a melhor experiência de usuário para 
cada membro da equipe e é flexível o suficiente para lidar com os diferentes níveis de recursos, 
conjuntos de habilidades e interesses de toda a organização.

A escala certa para as cargas de trabalho certas
O Informatica Data Quality garante que suas equipes, em linhas de negócios ou TI, possam implantar 
facilmente a qualidade de dados para todas as cargas de trabalho: em tempo real, serviços da Web, 
lote e big data.

O modelo de implantação certo para o caso de uso certo
Não importa o tipo de iniciativa em que sua organização trabalha, com o Informatica Data Quality, 
você pode implantar facilmente a qualidade de dados para todos os casos de uso, como:
• Governança de dados
• Gerenciamento de dados mestres
• Visão de 360 graus do cliente
• Análise
• Gestão de riscos
• Data lakes empresariais
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A automação certa para ter mais produtividade
Com o Informatica Data Quality, em conjunto com o mecanismo CLAIRE™, os membros de sua 
equipe poderão automatizar as tarefas mais importantes, como a descoberta de dados em toda 
a organização para aumentar a produtividade, a eficiência e a eficácia.

Principais recursos
Beneficie-se das interfaces específicas por funções
Usuários diferentes têm necessidades diferentes para trabalhar com a qualidade de seus dados. 
Os usuários de negócios estão mais focados na análise de dados, enquanto desenvolvedores 
e arquitetos precisam de ferramentas para ajudá-los a definir regras. Mas, da mesma forma que os 
usuários precisam colaborar, as ferramentas precisam trabalhar juntas para ajudar a equipe a atingir 
suas metas. O Data Quality Analyst e Developer Tools ficam em um repositório compartilhado, 
permitindo que os desenvolvedores de TI reutilizem todas as especificações de perfis e regras de 
analistas de negócios e administradores de dados em todos os aplicativos e projetos.

Data Quality Analyst Tool
Com o Informatica Data Quality Analyst Tool, você se beneficiará de uma ferramenta baseada em 
navegador, fácil de usar, que permite aos administradores de dados, analistas de negócios e gerentes 
de linha de negócios se apropriarem do processo de qualidade de dados, para que possam oferecer 
resultados valiosos. O melhor de tudo é que suas equipes podem criar perfis e executar análise 
iterativa de dados, com a flexibilidade de filtrar e fazer uma busca detalhada em registros específicos 
para detectar melhor os problemas.

Figura 1: O Informatica Analyst Tool possui um recurso de especificação de regra comercial que permite que 
administradores de dados e especialistas em negócios criem regras personalizadas de qualidade de dados 
para implementar os requisitos de negócios.
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Os usuários de negócios podem monitorar e compartilhar prontamente as métricas de qualidade 
de dados com scorecards e relatórios, enviando um URL por e-mail aos colegas. A especificação, 
validação,  configuração e o teste de regras de qualidade tornam-se um esforço colaborativo 
simplificado entre as equipes de negócios e TI. Para as organizações, isso significa que as partes 
interessadas do negócio podem participar e fornecer o contexto comercial relevante para melhorar 
a qualidade dos dados.

Data Quality Developer Tool
Com o Informatica Data Quality Developer Tool, a produtividade da sua equipe de qualidade 
de dados aumentará graças à automação, à interconectividade e a uma melhor experiência 
do usuário. Arquitetos e desenvolvedores podem descobrir e acessar rapidamente todas as 
origens de dados, independentemente do local dos dados de origem, para melhorar o processo 
de análise, criação de perfis, validação e limpeza de dados. Suas equipes poderão agendar uma 
regra para executar e compartilhar regras entre o Informatica Data Quality, PowerCenter®, Master 
Data Management, e mais.

O Developer Tool oferece a flexibilidade de combinar regras de qualidade de dados com uma 
sofisticada lógica de transformação de dados para realizar perfis intermediários e comparativos. 
Isso permite validar e depurar lógicas conforme suas regras de qualidade de dados são 
desenvolvidas. Os serviços de qualidade de dados podem ser configurados para que os dados 
possam ser fornecidos de maneira  física ou virtualmente, em qualquer latência.

Gerencie todo o processo de qualidade de dados
Independentemente do tamanho da sua organização, onde sua empresa está localizada ou dos 
volumes e tipos de dados com os quais trabalha, você pode gerenciar todo o processo de qualidade 
de dados com o Informatica Data Quality. Seja sua iniciativa de negócios centralizada no trabalho 
com dados de clientes ou de terceiros, dados de produtos ou fornecedores, dados de transações ou 
dados de dispositivos IoT, o Informatica Data Quality garantirá que você possa confiar na qualidade 
dos dados. Caso as regras de qualidade de dados não atendam seus requisitos (por exemplo, valores 
não encontrados) ou mesclagens de dados confidenciais, o sofisticado gerenciamento de exceções 
distribuirá tarefas para toda a sua equipe para garantir que o problema seja resolvido.

Implemente de forma flexível a qualidade dos dados
Gerenciando a qualidade dos dados no local ou em uma nuvem pública, como o Amazon Web 
Services ou o Microsoft Azure, você desfrutará da flexibilidade da implantação de regras. É possível 
reutilizar regras de ferramenta para ferramenta, economizando tempo e esforço dos administradores 
de dados, eliminando esforços repetidos de trabalho. Além disso, você poderá reutilizar seu processo 
em iniciativas de gerenciamento de dados mestres, big data e integração de dados.

Benefícios principais
Avaliar a qualidade dos dados para obter governança e conformidade
Os programas de governança de dados corporativos exigem que suas equipes, sejam nas linhas de 
negócios ou nas funções com foco em TI, colaborem para alcançar 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 automatizadas criadas entre o Informatica 
Axon™ Data Governance, o Informatica Data Quality, o e o Informatica Enterprise Data Catalog, sua 
equipe poderá definir, descobrir, avaliar e monitorar o êxito de seu programa de governança de dados 
corporativos. Essa integração garante que você possa informar automaticamente o sucesso holístico 
de toda a sua organização às partes interessadas, líderes e reguladores.
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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.

Confie nos resultados de suas análises e business intelligence
Você pode criar as melhores visualizações do mundo, mas se não confiar nos dados subjacentes, 
não poderá confiar nos resultados de toda a sua iniciativa de análise. Dados de alta qualidade são 
o ingrediente essencial para análises de alta qualidade. Com o Informatica Data Quality, você poderá 
criar perfis, padronizar, avaliar e monitorar a qualidade de seus dados para obter dados e análises 
confiáveis hoje e no futuro.

Figura 2: O Informatica Data Quality fornece a criação de perfil de dados para permitir que os administradores 
analisem padrões e valores de dados. Isso ajuda a identificar problemas de qualidade e a criar regras comerciais 
para análise e correção adicionais.

Potencialize sua iniciativa de experiência do cliente com dados de alta qualidade
Os clientes exigem uma experiência excelente. Se não tiverem a melhor experiência com a sua 
empresa, não procurarão apenas um produto ou serviço substituto, mas também compartilharão 
a experiência negativa em sua rede de colegas. Empresas inteligentes entendem a realidade atual 
e percebem que a diferença entre oferecer uma experiência excepcional e uma experiência inferior 
está nos dados confiáveis. Para garantir que você está alinhado com seus clientes, é necessário 
ter os dados mais precisos e atualizados sobre eles. Com o Informatica Data Quality, você poderá 
garantir que os membros de sua equipe em toda a empresa executem os aplicativos de experiência 
do cliente e as ferramentas de gerenciamento de dados mestres com os dados de melhor qualidade 
possível. Assim, é possível melhorar a experiência que seus clientes têm com sua empresa.

Para obter mais informações, visite nosso site: www.informatica.com/br/products/data-quality.
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