
Informatica Enterprise Data 
Governance Solution

Colaboração e automação inteligente para negócios e TI

Começa com uma oportunidade ou um desafio. Talvez uma nova regulamentação no seu setor. 

Pode ser uma oportunidade de criar melhores experiências para os clientes. Também pode ser 

consequência daquele relatório que chegou ao CEO com resultados inconsistentes. Pode ser 

que grandes eficiências operacionais estejam ao seu alcance. Ou pode ser que um parceiro não 

queira mais trabalhar com você porque seus dados são de baixa qualidade. Seja qual for o motivo 

para o aumento da prioridade da confiança, proteção e qualidade de dados, a solução atualmente 

está concentrada na governança de dados no nível da empresa.

No passado, a governança de dados era frequentemente vista como uma burocracia frustrante, 

estabelecida pelos responsáveis pela conformidade da empresa. Muitas vezes, era separada em 

silos e gerenciada por poucos, que eram vistos pelos demais como um empecilho a sua agilidade 

e seu sucesso. Mas os tempos mudaram. E muito. A governança de dados cresceu, tornando-se 

uma prática respeitada e bem-compreendida e uma competência organizacional em inúmeras 

organizações de todos os setores, no mundo todo. Elas estão procurando por uma vantagem em 

seu mercado, com a compreensão de que fornecer dados consistentemente seguros e confiáveis 

é essencial para seu sucesso.

Com um programa de governança de dados adequadamente desenvolvido, você pode confiar nos 

dados governados para alimentar as iniciativas de negócios em sua organização. Líderes orientados 

por dados e especialistas de todas as áreas de negócios e TI podem colaborar e entregar resultados 

bem-sucedidos. Com programas modernos de governança de dados da empresa, você pode:

• Atender aos regulamentos

• Contar com análises precisas

• Alimentar iniciativas de experiência de clientes

• Renovar processos de negócios, aumentando eficiências

• E muito mais

A Informatica desenvolveu uma solução de governança de dados da empresa com todas as 

ferramentas necessárias para que sua equipe operacionalize seu programa com sucesso. Entre 

o Informatica Data Quality, o Informatica Axon™ Data Governance e o Informatica Enterprise 

Data Catalog, você obtém tudo o que precisa para colaborar internamente e inovar em seu setor. 

Através da automação e do poder do aprendizado de máquina e da inteligência artificial, está 

mais fácil do que nunca aproveitar a tecnologia para reimaginar a governança de dados.

Principais benefícios
• Conformidade a regulamentos, 

como GDPR, BCBS 239, CCAR, 
HIPAA e outros

• Garantir que seu programa 
de experiência de cliente conte 
com dados governados

• Utilizar análises precisas ao 
tomar decisões de negócios 
cruciais

• Permitir que líderes de negócios 
e de TI colaborem com sucesso

• Descobrir todos os dados em sua 
organização com uma busca fácil, 
semelhante à pesquisa do Google

1

Resumo da solução



Principais recursos
Defina o sucesso do programa de governança de dados da sua empresa

Saber o que significa sucesso é metade do caminho. Mas a definição vai muito além de um 

glossário comercial, processos e normas. Com o Axon Data Governance, você e sua equipe 

podem realmente gerenciar o sucesso do programa de governança de dados da sua empresa. 

Você não somente poderá dar suporte aos papéis tradicionais, mas também compreender 

o contexto técnico e de negócios dos seus dados. Você poderá facilmente ver e demonstrar 

às partes interessadas como seu programa de governança de dados está operando, seja na 

conformidade regulatória ou no suporte a uma operação crítica.

Com o Axon Data Governance funcionando como o núcleo do programa de governança de dados 

da sua empresa, sua equipe unificada pode interagir e colaborar dentro de um sistema central. 

Você pode gerenciar solicitações de mudança, medir a qualidade, reportar às partes interessadas, 

definir termos cruciais, entender o contexto dos dados e relatá-los aos reguladores diretamente 

pelo Axon Data Governance.

Descubra todos os seus dados em toda a sua empresa

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

que exigem governança. Uma coisa é definir o que é um "cliente", por exemplo. Outra coisa é saber 

todos os lugares nos sistemas da organização que captam, armazenam e usam dados de clientes.

Ao aproveitar o poder da inteligência artificial e do machine learning através do mecanismo 

CLAIRE™, o Informatica Enterprise Data Catalog cataloga todos os ativos de dados de toda 

a empresa — no local, em múltiplas nuvens e big data em qualquer lugar. A funcionalidade de 

busca avançada e fácil de usar permite que você descubra rapidamente todos os seus ativos 

de dados cruciais. Com integração perfeita ao Axon Data Governance, você verá como os dados 

afetam seu programa de governança de dados, entenderá o contexto comercial dos dados 

e desenvolverá confiança nos seus dados bem-governados.

Meça e monitore a qualidade dos seus dados

Com o Informatica Data Quality, a solução de governança de dados da empresa permite que 

líderes orientados por dados possam medir e monitorar a qualidade de seus dados. Sem as 

ferramentas certas para realmente mostrar aos líderes de dados e outras partes interessadas 

centrais que o trabalho duro de sua equipe gera resultados, existe um risco de que seus esforços 

sejam vistos como um custo, e não como um valor agregado para o negócio.

O Informatica Data Quality permite que analistas de TI e de negócios possam perfilar, padronizar 

e gerenciar exceções, além de depurar e monitorar todos os seus dados mais cruciais. Com 

a integração perfeita da Informatica, você pode apresentar essas medições contextualizadas 

diretamente no Axon Data Governance.

Com o Axon Data Governance funcionando como o núcleo do seu programa de governança de 

dados da empresa, você terá todas as métricas necessárias para analisar os dados e reportar às 

partes interessadas o que está funcionando e o que precisa ser abordado — com painéis de fácil 

compreensão.
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Sobre a Informatica

A transformação digital 
muda expectativas: são 
esperados serviços melhores 
e entregas mais rápidas 
e com menos custos. 
As empresas devem mudar 
para continuar competitivas, 
e a solução está nos dados.

Como líder mundial em 
Enterprise Cloud Data 
Management, 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.
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Principais benefícios
Ative a colaboração para economizar tempo e recursos

Programas de governança de dados da empresa exigem que suas equipes, seja de negócios 

ou de TI, colaborem com um objetivo em comum. Se cada equipe trabalhar em um silo de 

governança de dados departamentalizados, elas serão ineficazes, produzirão resultados 

conflitantes, desperdiçarão recursos e serão efetivas somente na sua área específica. Líderes 

orientados por dados em busca de resultados globais precisam de ferramentas de governança 

de dados que fortaleçam os dois lados da organização de governança de dados para ter o que 

precisam para ser bem-sucedidos.

Com a Informatica Enterprise Data Governance Solution, 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.

Utilize o poder da inteligência artificial para criar eficiências

Houve um tempo em que a tecnologia usada por praticantes de governança de dados era 

limitada a planilhas e diagramas visuais — documentando somente definições de dados, 

delineando todos os lugares em que seus membros de equipe sabiam existir dados e medindo a 

qualidade com base na aprovação ou reprovação de um regulador. Com a Informatica Enterprise 

Data Governance Solution, você pode aproveitar o poder do CLAIRE. Com o uso do aprendizado 

de máquina e outras técnicas de IA, o CLAIRE potencializa os recursos de metadados líderes do 

setor do Informatica Intelligent Data Platform™ para acelerar e automatizar os processos centrais 

de governança e gerenciamento de dados.

Atenda aos regulamentos centrados em dados da atualidade

Mais do que nunca, tornou-se importante não só dar atenção aos regulamentos do seu setor, 

mas também àqueles que afetam a economia global. Por exemplo, com a introdução do General 

Data Protection Regulation (GDPR, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) na União 

Europeia, os líderes de governança de dados tiveram que olhar além de suas fronteiras para 

garantir que estão em conformidade e podem evitar as multas enormes associadas a esses 

regulamentos centrados em dados. Com o Informatica Enterprise Data Governance Solution, 

você poderá gerenciar as exigências regulatórias, medir seu sucesso e realização, identificar 

as partes interessadas e reportar sobre itens, como a linhagem de dados — elementos essenciais 

para o respectivo regulamento.

Para obter mais informações, visite a página do Informatica Data Governance Solution.

https://www.informatica.com/br/trademarks.html
https://www.informatica.com/br/
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