
Informe corporativo

Sobre
A Informatica® é a única líder em Gestão de Dados Empresariais na Nuvem que 
acelera a transformação digital baseada na informação. A Informatica habilita 
empresas a alimentarem inovação, tornarem-se mais ágeis e concretizarem novas 
oportunidades de crescimento, resultando em revoluções inteligentes do mercado. 
Ao longo de mais de 25 anos, a Informatica já ajudou mais de 9.500 clientes 
a aproveitar o potencial dos dados.

Prêmios e reconhecimento na indústria
•  Apontada como líder pelo Gartner em todos os mercados da Informatica,

aparecendo na liderança do eixo direito de visão estratégica e no topo
do eixo de capacidade de execução dentro dos seguintes quadrantes:*

•  Quadrante Mágico para Ferramentas de Integração de Dados
(agosto de 2019)

•  Quadrante Mágico para Plataforma de Integração Empresarial como
um Serviço (iPaaS) (abril de 2019)

•  Quadrante Mágico para Soluções de Gerenciamento de Dados Mestres
(janeiro de 2020)

•  Quadrante Mágico para Ferramentas de Qualidade de Dados
(março de 2019)

•  Quadrante Mágico para Soluções de Gerenciamento de Metadados
(outubro de 2019)

•  Recebeu as mais altas qualificações em fidelidade de clientes por 13 anos
consecutivos nas pesquisas sobre satisfação dos clientes de integração
de dados, realizadas pela TNS

•  Indicada por cinco anos consecutivos pela Computerworld como a melhor
empresa para se trabalhar na área de TI

•  Grande vencedora do Prêmio de Excelência Global da Info Security
Products Guide 2018

•  Nomeada para o 2018 CRN Big Data 100

Fatos
•  Fundada em 1993

•  Sediada em Redwood City,
Califórnia

• Amit Walia, CEO

•  Em 2015, as empresas
Permira e o Conselho
de Investimento de Plano
de Pensões do Canadá
adquiriram a Informatica
por, aproximadamente,
US$ 5,3 bilhões

•  Mais de 9.500 clientes em
mais de 25 anos em 82 países

•  85 de nossas empresas
clientes estão na lista
Fortune 100

•  Mais de US$ 1,3 bilhão
em receita anual

•  Mais de 4.800 funcionários

•  Processamento de mais
de 10 trilhões de transações
em nuvem por mês por
todos os ecossistemas

* O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de 
tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais elevadas ou outras designações. As publicações de pesquisa 
do Gartner são formadas por opiniões da organização de pesquisas do Gartner e não devem ser consideradas como declarações de fatos. 
O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, inclusive qualquer garantia de comercialização
ou adequação a um propósito específico.
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Inovação

Informatica Intelligent Data Platform™ é a solução mais completa e modular 
da indústria. Construída com uma arquitetura de microsserviços, ajuda 
empresas com soluções híbridas a aproveitarem o valor de todos os dados.

A plataforma baseada em inteligência artificial, abrange as modalidades 
on-premise, nuvens múltiplas e big data em qualquer lugar, assegurando 
que os dados sejam confiáveis, seguros, controlados, acessíveis, oportunos, 
relevantes e acionáveis. Isso permite que as empresas mais avançadas do 
mundo ofereçam resultados de transformação digital com base em dados.

Equipe executiva
Bruce Chizen, Chairman
Amit Walia, CEO
Tracey Newell, Presidente, Operações Globais e de Marketing
Eric Brown, Vice-Presidente Executivo e Chief Financial Officer
Ansa Sekharan, Vice-Presidente Executivo e Chief Customer Officer
Vineet Walia, Vice-Presidente Executivo e Chief Strategy Officer
Erin Andre, Vice-Presidente Sênior e Diretora de Recursos Humanos
Brad Lewis, Vice-Presidente Sênior e Chief Legal Officer
Graeme Thompson, Vice-Presidente Sênior e Chief Information Officer

Contato
Para obter mais informações, ligue para 0800 878 3060 (Brasil) ou visite informatica.com/br. Conecte-se à Informatica 
no LinkedIn, Twitter e Facebook.

Usando o aprendizado de máquina e outras técnicas de IA, o mecanismo CLAIRE® potencializa os recursos 
de metadados líderes do setor da Plataforma de dados inteligente da Informatica para acelerar e automatizar 
os processos básicos de governança e gerenciamento de dados. 

Inovações 
recentes
•   Conheça a iPaaS da próxima 

geração

•   Lançamento das soluções 
Data Governance, GDPR 
e de privacidade de dados

•   Lançamento do Informatica 
Enterprise Data Catalog

•   Lançamento da solução 
MDM Customer 360

•  Apresentação do CLAIRE

•    Lançamento do Informatica 
Enterprise Data Preparation

•  Lançamento da família 
Data Engineering

100 8 US$ 196 M
Patentes Centros de P&D globais  Investimento anual em P&D

®

Intelligent  
Cloud Services

Intelligent  
Data Engineering

Intelligent  
Data Integration

Intelligent  
Data Quality

Intelligent  
Data Privacy

Intelligent  
MDM

http://www.informatica.com/br
https://linkedin.com/company/informatica
https://twitter.com/Informatica
https://facebook.com/InformaticaLLC

