
Três soluções para 
modernizar a nuvem 
com sucesso

Você está modernizando ou consolidando analytics e aplicações 
na nuvem. Como atinge o sucesso com mais rapidez?

As expectativas são altas:

Esses erros comuns levam à falta de sucesso:

Quais são as vantagens?

Você precisa de três soluções para uma 
abordagem de sucesso:

Com a abordagem inteligente e automatizada da Informatica, você pode:

• �Otimizar�os�custos�e�diminuir�o�TCO�com�a�automação�inteligente�de�todo�o�ciclo�
de vida�dos�dados

• �Comprovar�a�rapidez�do�retorno�sobre�o�investimento�e�da�valorização
• �Integrar�novos�recursos�com�facilidade�para�aumentar�a�agilidade�do�empreendimento
• �Garantir�a�durabilidade�dos�investimentos�com�uma�plataforma�exclusiva
• �Obter�elasticidade�para�qualquer�demanda�corporativa�de�várias�nuvens
• �Proporcionar�uma�experiência�de�autoatendimento�para�todos�os�usuários

Para saber mais, visite informatica.com 
ou clique no link abaixo

Alcance resultados como estes:

De 10x a 100x
De produtividade por usuários 
de dados com a automação 

de tarefas�manuais4

Até 70%
De economia do tempo de 
um engenheiro�de�dados�

a cada�mês5

324%
De retorno médio 

sobre�o investimento�
concretizado6

50x
De�melhoria�no�
desempenho7

1 Advanced Global Research
2 Venture Beat, "Why do 87% of data science projects never make it into production?"
3 Pesquisa sobre serviços da Harvard Business Review
4 Pesquisa interna da Informatica comparando uma solução inteligente e automatizada e a codificação manual
5 Ibid
6 Guia de ROI da Nucleus Research: iPaaS da Informatica
7 Pesquisa interna da Informatica comparando o desempenho com a Otimização de empilhamento avançada da Informatica
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Uso de vários produtos pontuais
A combinação de soluções pontuais aumenta 
os custos e a complexidade

Abordagens manuais, como a codificação 
manual
Iniciativas manuais são caras, difíceis 
de operacionalizar e manter, exigem 
desenvolvedores experientes, não podem 
ser reaproveitadas�e�não�são�duradouras

Uso de uma abordagem baseada em APIs 
apenas
O�uso�de�APIs�para�conectar�aplicações�
é limitada�—�não�é�uma�solução�escalável,�
de nível�corporativo�nem�de�longo�prazo

Uso de ferramentas de PaaS limitadas
Ferramentas�de�PaaS�ou�IaaS�limitadas�não�
servem para várias nuvens nem apresentam 
recursos completos para proporcionar dados 
confiáveis

A produtividade
Automação inteligente e orientada 

por IA para o desenvolvimento, 
operacionalização e manutenção 
das integrações com facilidade

Escala
Plataforma orientada por API, 

baseada em microsserviços, nativa 
da nuvem, duradoura, abrangente 
e exclusiva com escala elástica

1 2 3
Simplicidade

Ferramentas de autoatendimento 
sem códigos e sem ocupação 

de espaço

Das iniciativas de modernização 
de aplicações não são 

bem-sucedidas1

Dos�usuários�acham�que�as�
ferramentas de dados são 

muito complexas3

Dos projetos de ciência 
de dados não são bem 

sucedidos2

74% 78%87%
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https://www.informatica.com/br/solutions/cloud-modernization.html

