
A lista de verificação definitiva 
para Master Data Management 
na nuvem

Quer ter acesso ao poder de seus dados? 
Descubra a importância corporativa do MDM na nuvem.

SAIBA MAIS

Existem muitas soluções disponíveis. Nem todas são iguais. 
Use estas perguntas para escolher a melhor solução para você.

1.  Quais dos melhores recursos são oferecidos pelo provedor de soluções? 
2.  São oferecidas segurança e qualidade de dados?
3.  É fácil de integrar, limpar, padronizar, validar e aprimorar os dados?
4.  Estão incluídos recursos de governança de dados e um catálogo de metadados?
5.  A solução evoluirá e se adaptará de acordo com suas necessidades corporativas?
6.  Está em uma arquitetura baseada em microsserviços?
7.  Pode ser dimensionada automaticamente para atender a picos na demanda?
8.  Qual é a velocidade e a qualidade do processo de inovação da solução?

8 perguntas a serem feitas antes 
da escolha de uma solução 
de MDM na nuvem

Integração. 
Escolha uma solução de MDM na nuvem que 
reúna catálogo de dados, integração de dados, 
qualidade de dados, aprimoramento de dados 
e gerenciamento de processos de negócios 
em uma ferramenta de fácil utilização.

Acelere e dimensione. 
Use a inteligência artificial e 
o aprendizado de máquina para 
automatizar a administração de 
dados, disponibilizar informações 
úteis aos usuários corporativos 
e deixar seus processos de 
gerenciamento de dados mais 
inteligentes.

Não dê um passo maior que a perna. 
Adote uma abordagem em etapas: 
ocupe-se de iniciativas essenciais 
enquanto trabalha para resolver 
desafios complexos e a nível 
corporativo relativos aos dados.

Continue em movimento. 
Não se esqueça das futuras exigências 
do setor de acordo com a evolução 
e o aumento da demanda por dados 
mestre além do primeiro domínio.

Experimente com confiança. 
Elimine o tempo e o custo da implementação, 
do aprovisionamento e do gerenciamento 
de infraestruturas. Ao invés disso, aproveite 
para gerar valor dos negócios de verdade.

Reduza riscos. 
Inclua governança e segurança nos 
dados mestre em movimento e repouso 
para proteger as informações pessoais 
identificáveis nos domínios de dados 
mestre da parte.

Fique conectado. 
Forneça dados confiáveis a aplicativos 
analíticos e operacionais em tempo real 
com uma solução de MDM na nuvem 
que pode ser conectada com facilidade 
em todo o ecossistema.

Mantenha a mobilidade. 
Leve em consideração soluções dimensionáveis 
que migram de um provedor de infraestrutura 
para outro com uma arquitetura baseada 
em microsserviços projetada para implementar 
e aprimorar com rapidez.

Não comprometa 
a integridade

IA e aprendizado 
de máquina

Lucre com 
vitórias rápidas

Concentre-se 
no futuro roteiro

Inove, inove,  
inove

A segurança 
de dados não deve 
ficar para depois

Preserve 
a acessibilidade 

dos dados

Arquitetura  
moderna

https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/pt/collateral/executive-brief/mdm-cloud-edition_executive-brief_3171pt.pdf

