
Resumo da solução

Gerenciamento de Big Data para serviços 
do setor público

Transformando o setor público com o Gerenciamento 
de Big Data
As agências do setor público têm mais dados disponíveis como nunca antes. Com novas fontes 
de dados, como imagens de satélite de alta resolução, e os tradicionais conjuntos de dados, 
como os registros do censo, as agências do setor público têm a oportunidade de ser mais 
eficientes e aumentar a capacidade de resposta, gerando um excelente impacto social. Enquanto 
isso, mudanças significativas nas arquiteturas regulatórias – como o Patriot Act norte-americano, 
o U.S. Affordable Care Act, o Australian Privacy Act e Basel II – impõem mais rigor aos 
procedimentos de segurança e conformidade dos dados. 

Isso gera um desafio: A fim de compilar mais insights dos massivos repositórios de dados, para 
que possam fornecer serviços melhores e obter mais eficiência, as organizações do setor público 
precisam transformar dados em ativos. Ao mesmo tempo, elas precisam proteger os dados 
dos contribuintes, evitando que se tornem um risco, aplicando proteções de altíssimo nível  
e cumprindo as regulamentações.

As agências estão descobrindo novas maneiras de utilizar o Big Data para cumprir, com mais 
eficiência, as muitas e variadas missões do setor público, o que depende do serviço fornecido. 
Os setores de saúde e transporte, por exemplo, estão se tornando mais orientados a dados 
para obter resultados mais precisos. A área da educação está utilizando dados de uma forma 
sem precedentes para identificar proativamente a rotatividade potencial de estudantes. E, em 
um mundo que enfrenta crescentes ameaças à segurança dos países, os dados são essenciais 
para capacitar as equipes de frente com a inteligência necessária para atingir com êxito seus 
objetivos de defesa.

Com os dados originando tantas oportunidades para a sociedade, e considerando também as 
novas plataformas (por exemplo, Apache Hadoop) à disposição, o setor público está preparado 
para usar o Big Data para fornecer serviços públicos mais eficientes, gerando um excelente 
impacto social.

O desafio
Os analistas de dados das agências do setor público não podem obter os valiosos insights 
fornecidos pelo acesso irrestrito aos dados devido ao crescente volume, variedade e velocidade 
de tais dados. Eles gastam muito tempo tentando localizá-los manualmente e, depois, tentando 
reconciliar os dados fragmentados, duplicados, inconsistentes, imprecisos e incompletos nas 
várias organizações governamentais. 

Os atrasos resultantes das tentativas de acesso e compartilhamento dos dados necessários têm 
dificultado a entrega de relatórios e prognósticos em tempo hábil. Isso pode afetar negativa-
mente os resultados, contrariando o que se espera das organizações do setor público. 

As soluções tradicionais para esses desafios têm exigido processos caros, manuais e demorados 
ou a integração de soluções pontuais fragmentadas. Em vez de agir rapidamente sobre os 
dados recém-adquiridos, os analistas têm que esperar semanas para obter dados úteis. Uma 
abordagem sistemática ao gerenciamento de Big Data permitiria aos analistas de dados extrair 
insights de mais dados e sem aumentar os riscos – rápida e repetidamente.

O Big Data Management 
da Informatica fornece o 
mais elevado padrão em 
soluções de gerenciamento 
de dados para integração, 
governança e proteção 
do Big Data que sua 
organização necessita para 
obter rapidamente valor 
para a sociedade.

"Da mesma forma que, no 
passado, os investimentos 
federais em pesquisa 
e desenvolvimento 
de tecnologias da 
informação geraram 
avanços dramáticos em 
supercomputação,  
a iniciativa que estamos 
lançando promete 
transformar nossa 
capacitação para usar o 
Big Data para descoberta 
científica, pesquisa 
ambiental e biomédica, 
educação e segurança 
nacional." 
– Dr. John P. Holdren, assistente 
do presidente e diretor do 
White House Office of Science 
and Technology Policy
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Principais benefícios
Localizar dados e descobrir relacionamentos importantes
O Big Data Management da Informatica habilita os analistas de dados a localizar quaisquer 
dados e investigar os relacionamentos importantes para obter análises mais precisas e 
direcionadas. A descoberta de dados baseada em aprendizado de máquina oferecida 
pela Informatica permite que eles não só localizem dados novos, mas também revelem 
novos relacionamentos que, de outra forma, precisariam ser determinados manualmente via 
procedimentos desafiadores e demorados. A correspondência e a vinculação em tempo real 
do Big Data proporcionadas pela Informatica aceleram e aperfeiçoam o modo como eles 
geram dados mestres e descobrem relacionamentos de dados em todos os dados essenciais.

Preparar e compartilhar rapidamente os dados necessários
O Big Data Management da Informatica capacita os analistas de dados a preparar e 
compartilhar rapidamente os dados, a fim de fornecer análises oportunas e necessárias  
ao cumprimento da missão da agência. A Informatica inclui quaisquer dados, em qualquer 
velocidade – usando processamento de dados mais rápido e repetível – e fornece dados em 
qualquer lugar. Com isso, os tomadores de decisões obtêm os dados de que precisam para 
atender aos contribuintes e cumprir seus objetivos, de maneira eficiente.

As interfaces multipersona e o construtor de regras da Informatica capacitam a colaboração 
eficaz entre analistas de dados, controladores e administradores de dados e outros usuários, 
permitindo que o Big Data seja rapidamente convertido em insights confiáveis e de alta 
qualidade. A preparação de dados de autoatendimento da Informatica permite um acesso mais 
rápido a insights mais confiáveis por meio da linhagem de dados interna, da descoberta de 
ativos de dados em toda a organização, das recomendações do conjunto de dados inteligentes 
e da marcação/compartilhamento de ativos de dados resultantes de crowdsourcing. Em outras 
palavras, as pessoas certas obtêm os dados certos, no momento oportuno.

Mais insights confiáveis baseados em mais dados, sem aumentar os riscos
O Big Data Management da Informatica permite aos analistas de dados obter insights 
mais confiáveis, extraídos de mais dados, sem aumentar os riscos. Devido à segurança 
e à governança internas, as agências podem confiar na arquitetura da Informatica para 
alimentar as análises essenciais, sem colocar em risco dados públicos confidenciais

Isso fornece aos analistas de dados uma visão total e confiável dos dados dos contribuintes e 
de outros dados confidenciais em todas as agências governamentais. Com essa visão total dos 
dados, os analistas podem entregar serviços com mais qualidade aos contribuintes da agência 
e cumprir integralmente as missões de suas agências.

Com a plataforma líder de mercado da Informatica, a metodologia comprovada e o forte 
ecossistema de parceiros, um volume maior de Big Data pode ser utilizado no serviço 
público, rápida e repetidamente, sem colocar em riscos os dados das organizações e dos 
contribuintes. Estabeleça hoje mesmo o Big Data Management como parte da sua estratégia 
de gerenciamento de informações e obtenha não só dados confiáveis, mas também a 
conformidade regulatória à medida que entrega com êxito os melhores resultados possíveis.

Sobre a Informatica
A Informatica é uma fornecedora 
líder e independente de software 
focada em inovações transforma-
doras para o futuro em todos os 
assuntos relacionados a dados. 
Organizações do mundo todo 
contam com a Informatica para 
maximizar o seu potencial  
de informações e impulsionar seus 
principais imperativos de negócios. 
Mais de 5.800 empresas dependem 
da Informatica para potencializar 
seus ativos de informação hospe-
dados on-premise, na nuvem e na 
internet, inclusive em redes sociais.


