
Resumo executivo

Intelligent Data Lake  
Localize, prepare e administre dados para análise 
de uma forma única e colaborativa para que as empresas 
tomem decisões com muito mais rapidez
Os dados, sem dúvida, tornaram-se o combustível para conseguir vantagens competitivas 
no século XXI. As organizações buscam aproveitar novas plataformas de processamento 
de dados, tais como a Apache Hadoop para extrair ideias, que se não improváveis, antes 
eram inatingíveis. Graças ao surgimento do Apache Hadoop e do conceito de data lake, 
as organizações já podem se dar ao luxo de reunir todos os dados de modo que fiquem 
acessíveis aos usuários a qualquer momento para qualquer tipo de análise. 

As organizações estão coletando dados de clientes e do mercado que têm potencial para 
melhorar as experiências e impulsionar o crescimento dos negócios. Instituições financeiras 
estão salvando e monitorando dados transacionais e outros sinais relacionados para enriquecer 
as técnicas de detecção de fraudes, acompanhar as mudanças das regulamentações globais 
e aumentar a confiança do cliente na segurança de seus serviços. As empresas de assistência 
médica estão preservando dados eletrônicos de prontuários médicos e dados de reclamações 
para incentivar uma assistência médica mais personalizada. Nunca houve tantas oportunidades 
de utilizar dados como com as tecnologias de Big Data

O desafio
O grande volume de dados que é processado nos sistemas Hadoop está sobrecarregando a TI. 
Os analistas de negócios esperam ansiosamente dados de qualidade do Hadoop. Enquanto 
isso, a área de TI é sobrecarregada com processos manuais e demorados para preparar dados 
brutos em ativos de dados apropriados para uma finalidade. O Big Data não terá como cumprir 
suas promessas caso o progresso se transforme em caos por conta de tecnologias complexas 
e recursos adicionais necessários para extrair valores. 

Sem mecanismos inteligentes, repetíveis e dimensionáveis para administrar os dados, todas as 
oportunidades prometidas pelos data lakes correm o risco de estagnação. Por fim, a capacidade 
de transformar Big Data em informações comerciais benéficas com os dados corretos no momento 
certo é o que no final separará os precursores dos retardatários organizacionais. 

A solução
Data lakes em si são simplesmente meios para se chegar ao fim. Sem extrair o seu real valor, 
eles viram pântanos. O segredo para solucionar a crise de pântanos de dados é a inteligência 
de máquina orientada por serviços de metadados universais. Serviços de metadados universais 
catalogam os metadados anexados aos dados, dentro e fora do Hadoop e também capturam 
marcas fornecidas pelo usuários sobre qualidade de dados. 

A percepção dos negócios flui de um data lake, em outras circunstâncias inerte, através do valor 
adicionado decorrente da catalogação tanto da qualidade como do estado dos dados dentro 
do data lake, bem como dos recursos colaborativos na preparação de dados de autoatendimento 
aplicados a esses dados. Portanto, o Intelligent Data Lake permite que grandes volumes de dados 
brutos sejam sistematicamente transformados em conjuntos de dados adequados à finalidade 
que se destina para uma variedade de consumidores de dados. Com tal implementação, 
as organizações podem transformar,de forma rápida e repetida, o Big Data em ativos 
de informações confiáveis que geram valor comercial sustentável.

Benefícios da solução 
O Informatica Big Data 
Management fornece 
o padrão mais elevado em 
soluções de gerenciamento 
de dados

• Localize dados 
e relacionamentos 
importantes

• Prepare e compartilhe 
rapidamente os dados 
necessários

• Acesse mais informações 
confiáveis a partir de mais 
dados, sem riscos
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Principais recursos
Encontrar e acessar quaisquer dados 
Os analistas de negócios querem uma maneira eficiente de gerenciar o "volume, a variedade 
e a velocidade" em constante crescimento dos dados, tipicamente associados ao Big Data. 
O Informatica Intelligent Data Lake revela dados existentes de clientes por meio de um processo 
de descoberta baseado na aprendizagem automática. Esse processo de descoberta transforma 
os ativos de dados correlacionados em recomendações inteligentes de novos ativos de dados 
que podem ser de interesse para o analista. Os ativos de dados também podem ser 
pesquisados graças ao processo de catalogação de metadados, usado por analistas 
de negócios para localizar e acessar praticamente qualquer dado de sua organização 
com rapidez.

Descubra relacionamentos de utilização de dados relevantes
Analistas de negócios estão tendo um acesso cada vez maior a dados de consumidores 
dentro do Hadoop. Enquanto isso, regimes regulatórios e estruturas de conformidade 
continuam crescendo, o que amplia a proteção sobre a privacidade do consumidor 
e questões relativas à segurança. O Informatica Intelligent Data Lake fornece um rastreamento 
completo da utilização e linhagem de dados. Assim a área de TI pode compartilhar ativos 
de dados com confiança por saber que seus mecanismos de segurança e governança 
atendem a controles internos e políticas externas.

Prepare e compartilhe rapidamente os dados necessários
À medida que os ciclos de negócios continuam a encolher, a velocidade é uma das poucas 
vantagens competitivas com a qual as organizações podem contar na corrida para adicionar 
valor aos negócios. Quanto mais os analistas de negócios esperam para obter os dados, 
mais eles têm a perder. O Informatica Intelligent Data Lake permite preparar e compartilhar 
rapidamente o ferramental de dados para o fornecimento de análises competitivas. 

A preparação de dados de autoatendimento da Informatica fornece uma interface tipo 
Excel familiar e fácil de usar aos analistas de negócios, que podem rapidamente agrupar, 
filtrar e combinar dados nas informações necessárias. A colaboração entre analistas 
de negócios também representa uma função importante. Marcar e compartilhar ativos 
de dados para contribuição colaborativa (crowdsourcing) capacitam analistas de negócios 
a colaborarem no processo de administração dos dados. Além disso, agrega valor ao tirar 
proveito da sabedoria do trabalho colaborativo e aumenta a eficiência operacional, permitindo 
que um número maior de pessoas extraiam mais dos dados certos, no momento certo.

Operacionalizar a preparação de dados em fluxos de trabalho reutilizáveis
Apesar de dispor de ferramentas de automação e autoatendimento, frequentemente os analistas 
precisam repetir as mesmas atividades de preparação de dados com novos conjuntos de dados. 
Isto simplesmente desperdiça os ganhos de escala em curso e de reutilização. O Informatica 
Intelligent Data Lake permite registrar as etapas de preparação de dados e, depois, reproduzir 
as etapas dentro de processos automatizados. Isso transforma a preparação de dados de um 
processo manual em um sistema operacionalizado reutilizável e sustentável.

Graças à plataforma líder de mercado, metodologia comprovada e ecossistema sólido 
de parceiros da Informatica, você pode localizar, preparar e administrar mais Big Data 
de forma colaborativa. Estabeleça hoje o Intelligent Data Lake como parte de sua estratégia 
de gerenciamento de informações para converter com rapidez e repetidamente mais Big Data 
em valor comercial sem riscos.

Sobre a Informatica
A Informatica é uma fornecedora 
líder e independente de software, 
focada em inovações 
transformadoras para o futuro, 
em todos os assuntos relacionados 
a dados. Organizações do mundo 
todo contam com a Informatica 
para maximizar seu potencial 
de informações e apoiar suas 
principais necessidades de negócios. 
Mais de 5.800 empresas 
dependem da Informatica 
para potencializar seus ativos 
de informação hospedados 
em instalações, na nuvem 
e na internet, inclusive em 
redes sociais.


