
Principais benefícios

• Defina uma estrutura de governança 
de dados que possibilite colaboração 
efetiva entre negócio e TI

• Identifique e classifique todos os seus 
dados com descoberta de dados 
e catalogação

• Crie e automatize regras de qualidade 
de dados com base nas definições 
de negócios para uma análise mais 
rápida e precisa

• Adicione contexto de negócios 
a dados automaticamente em escala 
para uma tomada de decisão mais 
relevante

• Simplifique conformidade regulatória 
com confiança

• Gere maior valor de negócio de dados 
confiáveis e governados

Dimensionando a governança de dados por meio de inteligência, 
automação e integração
Os dados fortalecem a transformação digital, mas apenas quando esses dados são prontamente 

confiáveis e governados em sua empresa. Todos os profissionais de dados do Chief Data Officer 

estão procurando novos insights para fortalecer a organização e orientar a vantagem competitiva 

identificando novos mercados, otimizando os preços, reduzindo custos e riscos, obedecendo 

às regulações e melhorando a experiência do cliente.

Um programa de governança de dados corporativos é o segredo para transformar os dados 

em impacto direto nos resultados finais. Ao permitir medir e monitorar a qualidade de seus dados, 

ele assegura que os dados sejam constantemente confiáveis para análise e decisões de negócios 

críticas. Ao mesmo tempo, um programa de governança de dados corporativos também promove 

conformidade regulatória, ajuda a reduzir riscos e protege dados pessoais e confidenciais.

Um programa de governança de dados corporativos é mais efetivo quando os profissionais de dados 

sabem onde todos os seus dados residem, quem os possui e quanto eles podem confiar neles. 

Entretanto, a escala e a complexidade dos ambientes de dados de hoje dificultam ou impossibilitam 

alcançar isso com processos manuais. Em vez disso, os profissionais de dados precisam de uma 

solução que descubra automaticamente quais dados a organização possui, onde e como esses dados 

são usados e se eles podem ser confiados. Essa solução permite que os profissionais de dados 

alcancem uma visibilidade mais ampla e um entendimento mais profundo dos ativos de dados em 

menos tempo. Isso, por sua vez, libera-os para focar menos em evitar problemas e mais em oferecer 

aos usuários de negócios maior acesso a dados mais confiáveis para agregar valor à organização.

A solução Informatica®'s Enterprise Data Governance combina o Informatica Axon™ Data Governance, 

o Informatica Enterprise Data Catalog e o Informatica Data Quality permitindo que você descubra 

seus dados, entenda o que precisa ser governado e garanta que as políticas de negócios apropriadas 

sejam associadas a ele. Como resultado, é possível governar seus dados de forma apropriada 

e monitorar sua qualidade, garantindo dados confiáveis e suporte para requisitos de conformidade.

Impulsione a transformação 
com a governança de dados 
corporativos
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Resumo da solução



A solução varre e cataloga ativos de dados em toda a sua organização, tanto no local quanto 

na nuvem. Ela enriquece o que você sabe sobre seus dados enquanto automatiza a verificação 

de qualidade dos dados e outras tarefas de gerenciamento de dados de rotina. Por fim, ela entrega 

recomendações e sugestões inteligentes para uma governança de dados mais eficiente, para que 

sua organização possa promover colaboração interna e guiar o valor de negócios.

Principais recursos
Recursos de catálogo de dados de superfície do Axon Data Governance

Obtenha uma única lente para o seu programa de governança de dados. A estreita integração entre 

o Axon Data Governance e o Enterprise Data Catalog fortalece qualquer pessoa na organização 

a localizar conjuntos de dados específicos, descobrir os ativos de dados mais relevantes e controlar 

a linhagem de dados e os relacionamentos para uma visão de dados holística e única. Defina regras 

de política e campos customizados para que você possa ajustar seu programa de governança 

de dados corporativos às suas necessidades de negócios. E entenda facilmente o contexto 

de negócios com a integração automatizada que extrai metadados do Enterprise Data Catalog 

no Axon Data Governance para documentar como os dados são relevantes para seu programa 

de governança de dados.

 
Figura 1: O painel do Axon é um hub central para o líder de governança de dados, que apresenta informações importantes 
para toda a governança de dados.

Descubra todos os seus dados em todos os seus sistemas

Um dos maiores desafios dos líderes orientados por dados é saber onde encontrar todos os dados 

que exigem governança. A solução Enterprise Data Governance da Informatica permite a definição 

de termos de glossário de negócios, políticas e classificações, além de associá-los automaticamente 

aos metadados técnicos corretos. Ao combinar isso com os dados semelhantes e subconjuntos 

de dados, a solução permite identificar todos os locais em todos os sistemas da sua organização 

onde os dados relacionados relevantes são capturados, armazenados e usados.

Aproveitando o poder da inteligência artificial e da aprendizagem automática por meio do mecanismo 

CLAIRE™, a Informatica permite descobrir todos os seus ativos de dados críticos rapidamente para 

que você possa ver como eles impactam o programa de governança de dados corporativos, entender 

o contexto de negócios em torno dos dados e criar confiança em seus dados bem governados. 
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Figura 2: Aproveite a aprendizagem automática e a IA para localizar dados críticos em suas fontes estruturadas 
e não estruturadas.

Automatizar, analisar e visualizar qualidade de dados e confiança

Com a solução Enterprise Data Governance da Informatica, é fácil definir, monitorar e automatizar 

regras de qualidade de dados de dentro do Axon Data Governance. Os usuários podem criar o perfil, 

padronizar, gerenciar exceções e limpar e monitorar seus próprios dados críticos. A solução também 

permite que os usuários monitorem a qualidade de dados em tempo real configurando suas próprias 

regras para medir a qualidade de dados e visualizar essas métricas por meio de painéis fáceis 

de entender no Axon Data Governance.

Isso dá a cada membro da equipe oportunidades práticas para demonstrar às principais partes 

interessadas de negócios e de TI que sua equipe de governança de dados está agregando valor. 

Ela também aumenta a produtividade automatizando a criação de regras de qualidade de dados, 

liberando os membros da equipe para focar em tarefas mais críticas.

 
Figura 3: Com a qualidade de dados integrados, é possível monitorar facilmente a qualidade de seus dados por meio do Axon.
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Principais benefícios
Ative a colaboração para economizar tempo e recursos

Os programas de governança de dados corporativos requerem que suas equipes de negócios e TI 

colaborem para um objetivo em comum. As equipes que estão bloqueadas em um silo de dados 

departamental são ineficientes, desperdiçam recursos e produzem resultados conflitantes que 

são relevantes somente em seus próprios pequenos espaços. Os líderes orientados por dados 

que procuram por resultados confiáveis precisam de ferramentas de governança de dados que 

proporcionem a todas as partes interessadas o que eles precisam para obter sucesso.

Com a solução Enterprise Data Governance da Informatica, você poderá estimular a colaboração, 

garantir que suas equipes possam definir todos os seus processos, descobrir dados e seus contextos 

e monitorar o sucesso de seus esforços para relatá-los às partes interessadas executivas.

Aprimorar a escalabilidade com inteligência artificial e automação

A solução Enterprise Data Governance da Informatica combina o poder da aprendizagem auto-

mática e outras técnicas de IA com os recursos de metadados líderes de mercado da Intelligent 

Data Platform™ da Informatica para acelerar e automatizar os principais processos de governança 

e gerenciamento de dados, por exemplo, criando diversas regras de qualidade de dados de uma vez 

em vez de estabelecer cada uma individualmente. Usando a IA para automatizar e otimizar processos 

como a descoberta e a catalogação de dados e a inclusão de contextos ricos de negócios nos dados, 

a solução libera a equipe para focar em análises mais profundas e processos de maior valor.

Governar seus dados para maior valor de negócios

A Informatica entrega a solução mais escalável, automatizada e inteligente para a governança 

de dados rápida e ágil. Com recursos desenvolvidos pela IA, ela permite descobrir, governar 

e monitorar de forma inteligente a confiança de seus dados para que você possa fortalecer qualquer 

iniciativa de negócios ou dar suporte a qualquer regulamento centralizado em dados com informações 

confiáveis e de alta qualidade. E quando seus analistas de negócios, responsáveis pelo gerenciamen-

to de dados e outros podem localizar, entender e colaborar nos dados de forma mais inteligente 

em menos tempo, toda a sua organização pode acelerar o tipo de iniciativas de transformação 

digital que superam a concorrência e criam uma reviravolta nos mercados.

A solução Enterprise Data Governance da Informatica integra estreitamente a descoberta de dados, 

a governança e a qualidade de dados em uma única plataforma abrangente e customizável que 

permite ajustar a estrutura de gerenciamento de dados às necessidades de negócios. Descubra 

com o Enterprise Data Catalog. Defina com o Axon Data Governance. Meça e monitore com 

o Data Quality. É o pacote completo para uma solução de programa de governança de dados 

corporativos verdadeiramente abrangente e que apenas a Informatica pode oferecer.

Próximas etapas
Saiba mais sobre criar um programa de governança de dados corporativos inteligente visitando 

a página da solução Data Governance da Informatica.

Sobre a Informatica

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

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 perspectiva para que você 
se torne mais ágil, aproveite novas 
oportunidades de crescimento 
ou invente coisas novas. Estamos 
100% focados em todos os tipos 
de dados para oferecer a versatilidade 
que você precisa para prosperar.

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

https://www.informatica.com/br/trademarks.html
https://www.informatica.com/br/solutions/data-governance-and-compliance.html

