Resumo executivo

Sucesso na transformação
digital com uma nuvem de
gerenciamento de dados inteligente
Benefícios principais
• Otimize a produtividade
de sua força de trabalho com
autoatendimento no acesso
a dados
• Impulsione a receita
e a lucratividade com
modelos de AI mais precisos
• Aumente a agilidade com uma
visão 360 graus de seus dados
em toda a empresa
• Estimule a eficiência operacional
com fluxos de trabalho
simplificados
• Proteja a privacidade de dados
e garanta a conformidade
regulatória

Vá atrás do elo que falta em sua jornada de modernização da nuvem
Empresas em todo mundo têm se deslocado em direção à modernização digital ao longo
da última década. Com a mudança de sua infraestrutura para a nuvem e a modernização de
aplicativos, análises, bancos de dados, data warehouses e data lakes na nuvem, as empresas
têm aproveitado a flexibilidade, a agilidade e os custos da nuvem. Entretanto, o mundo digital
atual exige que algo muito diferente – a transformação digital – entregue ao cliente experiências
excelentes. Como você pode acelerar isso?
Mudanças significativas podem ser um entrave na busca pela transformação digital. Novo normal
é sobre proliferação, fragmentação e descentralização de dados em várias nuvens e ambientes
híbridos. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, mais de 80% das organizações planejam
acelerar seus esforços de transformação digital, mesmo que 70% das transformações já realizadas
não tenham sido bem-sucedidas em atingir seus objetivos.1
Agora você pode alcançar e acelerar sua transformação digital indo atrás do elo que falta em sua
jornada de modernização da nuvem: os dados. Você viu nuvem para vendas, marketing e análise.
Agora não seria a hora de focar no ativo mais essencial do seu negócio, os dados? Com uma
nuvem de gerenciamento de dados, será possível de fato gerenciar e inovar com seus dados
em qualquer plataforma, nuvem e usuário, seja em ambientes multihíbridos ou multinuvem.
As vantagens de uma nuvem de gerenciamento de dados independente e neutra
Como você gerencia e inova com seus dados determina se você terá um papel disruptivo
na indústria ou se será deixado para trás.2 Aqueles que podem conectar os dados corretos
aos clientes corretos com facilidade e confiança farão a transição da modernização digital
para a verdadeira transformação digital. Para esta conquista, organizações precisam de uma
solução completa, neutra e independente destinada a um mundo multihíbrido e multinuvem.
®
A solução Intelligent Data Management Cloud (IDMC) da Informatica foi desenvolvida para ajudar

empresas a lidar de modo eficiente com desafios complexos relacionados a dados dispersos e
fragmentados com o propósito de inovar concretamente com seus dados em qualquer plataforma,
nuvem, bem como em qualquer ambiente seja multinuvem ou multihíbrido. Esta é a primeira
e a mais abrangente plataforma de nuvem nativa, orientada por IA e de gerenciamento de dados
de ponta a ponta do setor, oferecendo mais de 200 serviços de dados inteligentes e processando
mais de 17 trilhões de transações por mês, para ajudar uma organização a reimaginar e redefinir
como ela gerencia e inova com seus dados.
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Figura 1: A solução Intelligent Data Management Cloud da Informatica entrega recursos completos e abrangentes
de gerenciamento de dados orientado por IA.

Uma nuvem independente, neutra e inteligente de gerenciamento de dados possibilita o
compartilhamento, entrega e democratização de dados por suas linhas de negócios e através
de outras empresas baseando-se em governança e privacidade, diferentemente de abordagens
ineficientes e onerosas, como criação de códigos, produtos pontuais e soluções limitadas.
A IDMC da Informatica oferece recursos completos, abrangentes nativos de nuvem e gerenciamento
de dados orientado por IA, incluindo catálogo e integração de dados, integração de aplicativos
e API, preparação e qualidade de dados, gerenciamento de dados mestres e um marketplace
de dados, tudo com base em governança e privacidade. A IDMC da Informatica é orientada por
®
nosso mecanismo de aprendizado de máquina e inteligência artificial, CLAIRE , otimizado para

inteligência e automação. Ele foi desenvolvido com uma pilha de microsserviços sem servidor,
elástica e moderna, que conecta os clientes que necessitam de dados às fontes de dados
adequadas. A solução possibilita que você descubra de forma inteligente e entenda os dados
empresariais internos e externos, acesse e inclua todos os tipos de dados quando e sempre que
precisar, faça curadoria e prepare dados em formato de autoatendimento. Ela é personalizada
de acordo com o uso e entrega uma visão autoral, confiável e única de todos os seus dados.
A IDMC da Informatica é a mais completa e a única plataforma que você vai precisar para seu
gerenciamento de dados nativo de nuvem.
A IDMC da Informatica ajuda as organizações a entregar suas primeiras iniciativas digitais e criar
uma frente competitiva com os seguintes atributos essenciais:
• Nuvem nativa em escala. Redimensione conforme sua necessidade todas as cargas
de trabalho, com processamento elástico e sem servidor.
• AI nativa escalável. Automatize milhares de tarefas manuais e acelere transformações
impulsionadas por dados com a aplicação do aprendizado de máquina e de AI para dados
e metadados.
• Multinuvem, multihíbrida. Execute, interopere e dê suporte a todas as combinações
de infraestruturas híbridas multinuvem e no local.
• Experiência com pouco ou sem código. Maximize a agilidade com a capacitação da maior
comunidade possível de usuários de dados em sua organização.
• Segurança e confiança como princípios de projeto. Garanta o mais alto nível de segurança,
qualidade de dados consistente, governança de dados de ponta a ponta e privacidade
de dados em toda a empresa.
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Sobre a Informatica

Benefícios da abordagem da Informatica

A transformação digital
muda expectativas: melhor
serviço, entrega mais rápida
e com menos custos.
As empresas precisam mudar
para continuar relevantes,
e a solução está nos dados.

Uma nuvem de gerenciamento de dados inteligentes baseada em microsserviços e orientada por

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
você a visão de como se tornar
mais ágil, aproveitar novas
oportunidades de crescimento
ou criar coisas novas. Estamos
100% focados em todos os
tipos de dados para oferecer
a versatilidade de que você
precisa para prosperar.

IA ajuda você a se tornar orientado a dados, desenvolver produtos e serviços mais inovadores,
bem como oferecer uma experiência excepcional ao cliente. Veja como:
• Aumente a produtividade da força de trabalho com acesso orientado por governança, confiança
e autoatendimento para todos os clientes que necessitam de dados.
• Impulsione a receita e a lucratividade com a operacionalização de modelos de IA e aprimore
a precisão dos modelos com dados autorais, confiáveis e de alta qualidade.
• Melhore a eficiência operacional com a simplificação e a otimização de fluxos de trabalho
e processos empresariais.
• Reduza o risco regulatório com a garantia de precisão e proteção de dados confidenciais.
• Aumente a agilidade e a resiliência com uma visão 360 graus das relações entre clientes,
produtos e fornecedores na empresa.

Próximas etapas
Saiba mais sobre a Intelligent Data Management Cloud da Informatica.
Informatica

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