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Sobre a Informatica

A transformação digital muda expectativas: melhor serviço, entrega mais rápida e com menos custos. 
As empresas precisam mudar para continuar competitivas. 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 oportunidades inéditas 
de crescimento ou invente coisas novas. Estamos 100% focados em todos os tipos de dados para oferecer 
a versatilidade de que você precisa para prosperar.

Convidamos você a explorar tudo o que a Informatica tem a oferecer — e a estimular o poder dos dados 
para impulsionar sua próxima revolução com inteligência.
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A importância da IA
A inteligência artificial (IA) e o machine learning (ML) estão impulsionando as transformações 
digitais que estão acontecendo em todos os setores no mundo inteiro. A IA é prioridade para os 
executivos como estratégia para transformar os negócios. Ela se tornou universal na melhoria 
da vida diária, desde os filmes aos quais assistimos até os carros que dirigimos. A IA e o ML são 
essenciais na descoberta de novas terapias nas ciências da vida. Eles reduzem fraudes e o risco 
em serviços financeiros, além de oferecer ao cliente experiências realmente personalizadas. 

Para os líderes empresariais, a IA e o ML podem parecer mágicos: embora o impacto potencial 
seja evidente, eles não o entendem totalmente e nem qual é a melhor forma de usar essas importantes 
inovações. A IA e o ML são a tecnologia de base para muitas soluções corporativas novas — 
seja para as próximas melhores ações, controle de satisfação do cliente, operações eficientes 
e produtos inovadores. O aprendizado de máquina no geral e o aprendizado mais profundo 
precisam muito de dados. Para conseguir a precisão necessária, o ML precisa de grandes 
quantidades de dados para treinamento. Esses dados devem ser o reflexo exato do estado atual 
dos negócios. A IA treinada com dados inválidos ou limitados terá um impacto negativo sobre 
as iniciativas dos negócios, até o ponto de ter um impacto inverso no resultado desejado. 

Para uma IA efetiva, na qual os recursos certos são usados e preparados, é necessário acessar 
uma grande variedade de dados de dentro e de fora da organização. Esses dados devem ser 
reunidos de modo que um modelo de ML possa ser criado e preparado. Para isso, é necessário 
que haja gerenciamento de dados. Não se trata apenas de lidar com escala e complexidade, 
trata-se também de confiança. Os dados estão sendo usados para treinar o modelo vindo dos 
sistemas certos? Removemos as informações de identificação pessoal (PII) e seguimos todas 
as regulamentações? Somos transparentes e podemos comprovar a linhagem dos dados usados 
pelo modelo? Podemos documentar e estamos prontos para mostrar às entidades reguladoras 
ou aos investigadores que não há parcialidade nos dados? Tudo isso exige um bom controle e 
uma base de gerenciamento de dados. Sem uma base sólida de gerenciamento de dados, a IA 
é incompreensível e não confiável. Em outras palavras, sem o gerenciamento de dados, a IA pode 
ser uma caixa preta com consequências indesejadas. 

A IA precisa de dados
O sucesso da IA depende da eficácia dos modelos projetados pelos cientistas de dados para 
treinamento e escala. E o sucesso desses modelos depende da disponibilidade de dados confiáveis 
e adequados.

Por que os cientistas de dados encarregados da criação de modelos de IA/ML precisam de 
dados de alta qualidade? Pegue, por exemplo, um modelo de previsão encarregado de antecipar 
o comportamento de um consumidor. Um recurso valioso para esse modelo pode ser a localização 
do consumidor pelo CEP. Mas e se os dados do CEP estiverem faltando, estiverem incompletos 
ou não forem exatos? O comportamento do modelo será afetado de forma negativa durante o 
treinamento e a implementação. Isso pode levar a previsões incorretas e à redução do valor de 
todo o esforço. Além disso, um CEP exato, completo e verificado também pode ajudar a prever a 
segmentação do mercado, a classe de renda, a idade, a expectativa de vida de um indivíduo e muito 
mais — mais uma razão para acertar. Devemos esperar que a "IA explicável" se torne uma exigência 
regulamentada, não apenas uma opção. Sem a rastreabilidade e a linhagem controlada por 
metadados, os insights e aplicações orientados por IA não podem ser implementados na produção.

1  Gartner, Previsões 2020: Data Management Solutions, Rick Greenwald, Donald Feinberg, Mark Beyer, Adam Ronthal, 
Melody Chien, 5 de dezembro de 2019.
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"Os líderes de dados 
e análise enfrentam 
dificuldades no cenário 
de dados. Nossas 
previsões de soluções 
de gerenciamento 
de dados reconhecem 
os principais 
desenvolvimentos e 
a crescente demanda 
por recursos de 
nuvem, arquiteturas 
de dados conectados, 
metadados e a 
automação de tarefas 
rotineiras e não 
rotineiras por meio 
da aplicação de IA."1 

— Gartner



2  Cisco, Global Cloud Index Forecast and Complete Visual Networking Index ForecastGlobal Cloud Index Forecast and Complete Visual Networking Index Forecast
3  LinkedIn, "LinkedIn’s Most Promising Jobs of 2019.""LinkedIn’s Most Promising Jobs of 2019."
4  Datanmi, "Data Engineering Continues to Move the Employment Needle.""Data Engineering Continues to Move the Employment Needle."

A IA precisa do gerenciamento de dados inteligentes para encontrar com rapidez todos os 
recursos do modelo; transformar automaticamente os dados para atender às necessidades do 
modelo de IA (escala de recursos, padronização etc.); deduplicar dados e fornecer dados mestre 
confiáveis sobre clientes, pacientes, parceiros e produtos; e fornecer a linhagem completa dos 
dados, incluindo o modelo e suas operações. O sucesso da IA depende da eficácia dos modelos 
projetados pelos cientistas de dados para treinamento e escala. E o sucesso desses modelos 
depende da disponibilidade de dados confiáveis e adequados. 

Os dados precisam da IA
A IA/ML também desempenha uma função essencial na escala de práticas de gerenciamento de 
dados. As organizações precisam descobrir e catalogar seus dados e metadados mais relevantes 
para comprovar a relevância, o valor e a segurança e para garantir a transparência. Tudo isso por 
causa de grandes volumes de dados necessários à transformação digital. Elas têm que limpar 
e controlar esses dados. E precisam também administrar e proteger esses dados com eficácia. 
Se os dados não forem gerenciados de forma eficaz — e para escala — os modelos de IA/ML terão 
o mesmo destino que todas as iniciativas tradicionais de data warehousing dos últimos 30 anos: 
o uso de dados de baixa qualidade leva a insights não confiáveis.

De acordo com pesquisas recentes, é esperado que o volume total de tráfego do data center 
atinja 20,6 zettabytes em 2021, enquanto se calcula que o número de dispositivos conectados 
e conexões atinja mais de 25 bilhões até 2022.2 Todos esses dados precisam ser processados 
e transformados em dados úteis e confiáveis ao mesmo tempo que seguem as políticas de 
governança. O requisito para se mover rapidamente e reagir a mudanças nos processos e na 
estratégia comercial é a adesão a tudo isso. A complexidade do esforço envolvido na preparação 
dos dados para iniciativas de transformação digital aumentou, junto com o total de crescimento 
de dados. De acordo com o LinkedIn, o cargo de cientista de dados é um dos trabalhos mais 
promissores nos EUA.3 E o número de engenheiros de dados procurados por empresas passou 
recentemente por uma mudança de 96% ao longo dos anos.4 Mas a contratação em si não 
é suficiente para gerenciar o aumento no volume de dados. 

Não faça uma abordagem linear para um desafio exponencial
Não podemos resolver esses desafios simplesmente desperdiçando mais engenheiros 
e desenvolvedores com o problema. Esse não é um problema que pode ser resolvido em 
escala linear, humana. As abordagens tradicionais são repletas de ineficiências. Os projetos 
são implementados em silos com pouca visibilidade de metadados completos e automação 
limitada. Não há aprendizado, o processamento é caro e as etapas de governança e privacidade 
são repetidas várias vezes. Portanto, como as organizações podem se mover na velocidade 
dos negócios, habilitar o autoatendimento, atender melhor aos clientes, aumentar a eficácia 
operacional e inovar com rapidez?
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É aqui que a IA se destaca. A IA pode automatizar e simplificar tarefas relacionadas ao 
gerenciamento de dados — por meio da descoberta, integração, limpeza, governança e domínio 
dos dados. Os métodos de aprendizado de máquina podem desvendar e assumir tarefas 
rotineiras e repetitivas, deixando os desenvolvedores e os usuários livres para trabalharem em 
projetos inovadores, de alto valor. A IA melhora a compreensão dos dados e identifica anomalias 
na qualidade e na privacidade dos dados. A IA é uma parceira perfeita para desenvolvedores, 
analistas, administradores e usuários de negócios, acelerando tarefas por meio da automação 
e ampliação com recomendações e as melhores ações na sequência. 

A IA é mais eficaz quando se pensa em como ela pode ajudar a acelerar os processos completos 
em todo o ambiente de dados. É por isso que consideramos a IA essencial para o gerenciamento 
de dados e é por isso que a Informatica® concentrou seus investimentos em inovação tão 
fortemente no mecanismo CLAIRE®, nosso recurso de IA controlado por metadados. A CLAIRE 
utiliza todos os metadados unificados da empresa para automatizar e escalar tarefas de administração 
e gerenciamento de dados de rotina.

Quatro principais benefícios da IA para o gerenciamento de dados
No geral, a IA beneficia as equipes de gerenciamento de dados de quatro maneiras principais: 
melhorando a produtividade dos profissionais de dados, melhorando a eficácia das operações, 
oferecendo uma experiência de dados guiada de forma inteligente e um entendimento mais 
profundo, e acelerando os processos de governança de dados. Veja abaixo alguns exemplos que 
mostram o que é possível hoje. 

Produtividade: um sistema recomendador para integração de dados ajuda os engenheiros 
de dados a criar com rapidez mapeamentos para extrair, transformar e entregar dados. 
O recomendador aprende com os mapeamentos existentes, entende o conteúdo comercial de 
bancos de dados e sistemas de arquivos, e sugere transformações apropriadas para padronizar 
e limpar dados antes de entregar para os sistemas de destino e os consumidores de dados. 

Eficiência: em uma empresa comum, milhares de processos de integração de dados são 
executados todos os dias. O monitoramento desses processos é bastante passivo, com 
ferramentas de administração registrando apenas o tempo que demorou e a quantidade 
de CPU e memória que foi consumida. A IA pode aprender com valores históricos de dados 
de série cronológica em arquivos de registro e monitoramento e sinalizar de maneira proativa 
valores atípicos, bem como prever problemas que poderão ocorrer se não forem tratados 
com antecedência. 

Experiência de dados: Quando uma entidade real (por exemplo, um registro de paciente ou 
um pedido de venda) é armazenada em um banco de dados ou em um conjunto de arquivos, 
seus dados são divididos e distribuídos em várias tabelas ou arquivos — otimizando-os 
para armazenamento e desempenho. A IA pode detectar relacionamentos entre os dados 
e reconstituir a entidade original rapidamente. Os usuários não precisam lembrar ou consultar 
documentação desatualizada em relacionamentos de chave primária/chave externa e unir 
manualmente os vários conjuntos de dados. Além disso, a IA pode identificar conjuntos de dados 
semelhantes e fazer recomendações com base nos padrões de uso, na qualidade de dados 
e na colaboração fornecida pelo público. 
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Governança de dados: Uma etapa comum, mas entediante na governança de dados é fazer a 
associação de termos corporativos com elementos de dados físicos para estabelecer contexto 
comercial e relevância para elementos de dados e fazer com que os dados sejam compreensíveis 
aos usuários. Em muitos casos, a IA pode vincular automaticamente os termos comerciais aos 
dados físicos usando uma combinação de técnicas de processamento de linguagem natural 
(NLP) e identificação do tipo de negócio. Isso pode reduzir muito a monotonia dessa tarefa 
propensa a erros. Nesta era da nuvem, é importante observar que essa abordagem também 
funciona para aplicações de SaaS. Os metadados podem ser coletados de aplicações de SaaS, 
como Salesforce e Workday, e adicionados a um catálogo corporativo.

Gerenciamento de dados controlado por IA: um exemplo do banco
Para ilustrar por que a IA precisa do gerenciamento de dados e por que os dados precisam da IA, 
vamos ver o exemplo de um banco. 

Ao aplicar a IA a mais e mais dados para uma análise avançada, preditiva e em tempo real, 
os bancos podem: 
• Oferecer serviços mais personalizados que aumentam a retenção de clientes 
• Reduzir transações fraudulentas no ponto de venda 
• Aumentar os resultados de consumidores-investidores ao mesmo tempo que reduz os custos 

de consultores financeiros
• Reduzir o custo de conformidade regulatória relacionada ao projeto 

Da perspectiva de gerenciamento de dados, a IA pode descobrir e catalogar automaticamente 
todos os tipos de dados relevantes, como ERP, CRM, aplicativos de nuvem e da Web, arquivos 
de registro e máquina, dados de terceiros e assim por diante. Isso dá aos cientistas de dados 
uma vantagem em acessar todos os dados necessários para realizar centenas de experimentos 
na busca por padrões que revelem insights relacionados ao comportamento do consumidor, 
atividades fraudulentas, oportunidades de investimento que correspondam à tendência 
do consumidor em relação a riscos e muito mais.
 
Uma vez que está relacionada ao gerenciamento de dados, a IA pode melhorar automaticamente 
uma visão 360 graus de clientes e pessoas de interesse (POI) descobrindo relacionamentos 
entre dados de clientes e fazendo a correspondência de insights com pessoas específicas. Isso 
ajuda as organizações a se engajarem melhor com seus clientes com ofertas mais relevantes 
e oferecerem uma experiência perfeita por meio de vários canais, seja online, por dispositivos 
móveis ou por telefone. Uma visão 360 graus de POIs ajuda os bancos a descobrir padrões 
e redes de atividades fraudulentas com mais rapidez, possivelmente economizando milhões.
 
E a IA pode automatizar e orientar tarefas de integração e de qualidade de dados para combinar 
e limpar os dados de centenas de origens de dados, aumentando, assim, a força preditiva 
de algoritmos e modelos de análise. Dados melhores e em maior quantidade, combinados 
com IA/ML e com análise avançada, produzem comprovadamente resultados significativos, 
como a melhoria das próximas melhores ofertas e a identificação de fraudes.

A IA também impulsiona a governança de dados, que assegura que as políticas não sejam 
apenas documentadas, mas realmente aplicadas. Isso ajuda os profissionais de segurança 
de informações a estarem em conformidade com as regulamentações de privacidade de dados, 
como General Data Protection Regulation (GDPR), Sarbanes-Oxley Act (SOX), Basel II e Basel III, 
e muito mais. 
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Informatica CLAIRE: a "Inteligência" no Intelligent Data Management Cloud
A abordagem da Informatica para promover a produtividade do gerenciamento de dados com 
aprendizado de máquina é:

1. Intelligent Data Management Cloud™: Desenvolvemos uma plataforma de gerenciamento 
de dados nativos da nuvem completa e integrada para máxima produtividade. Ao fornecer 
gerenciamento unificado de conectividade, metadados e operações, a plataforma unificada 
acelera o desenvolvimento e a implementação de novos projetos de gerenciamento de 
dados. A plataforma oferece um conjunto avançado e consistente de recursos para gerenciar 
dados entre fontes on-premise, de nuvem, de várias nuvens e multi-híbridas. Chamamos 
essa plataforma de gerenciamento de dados unificada de Intelligent Data Management Cloud.

Essa plataforma é modular: Comece com qualquer ferramenta única e expanda no seu próprio ritmo:

Figura 1: O Intelligent Data Management Cloud integra recursos de gerenciamento de dados à conectividade 
compartilhada, insight operacional e inteligência de dados e metadados.

2.  Metadados: A Informatica é líder reconhecida de longa data por seu gerenciamento 
de metadados técnicos e de negócios. A Informatica aumentou seus recursos nessa 
área coletando um espectro mais amplo de metadados em toda a empresa, inclusive:
• Metadados técnicos, como tabelas de banco de dados, informações sobre colunas, estatísticas 

do perfil de dados, scripts e linhagem de dados
• Metadados de negócios, que capturam o contexto dos dados, incluindo seu significado, 

relevância e importância para várias funções e processos corporativos
• Metadados operacionais sobre sistemas e execução de processos para responder a perguntas 

como: Quando os dados foram atualizados pela última vez? Quando foi a última execução 
do processo de carregamento? Que dados foram mais acessados?

• Metadados de uso sobre a atividade do usuário, inclusive conjuntos de dados acessados, 
resultados de pesquisa que receberam cliques, classificações ou comentários fornecidos
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Essa coleção mais ampla de metadados é fundamental para o aprendizado de máquina. 
Ela fornece conjuntos de dados que são usados para "treinar" os algoritmos de aprendizado 
de máquina e possibilitar o ajuste deles e a produção de resultados melhores.

3.  Inteligência: A Informatica está oferecendo uma combinação integrada de metadados e IA/
machine learning com a CLAIRE.

 Os metadados coletados pelo Intelligent Data Management Cloud fornecem uma ampla 
gama de informações que os algoritmos da CLAIRE podem usar para aprender sobre 
o panorama de dados de uma empresa. Esse conhecimento ajuda a CLAIRE a fazer 
recomendações inteligentes, automatizar o desenvolvimento e o monitoramento dos 
projetos de gerenciamento de dados e se adaptar a mudanças dentro e fora da empresa. 
A CLAIRE é o que impulsiona a inteligência de todos os recursos de gerenciamento de dados 
no Intelligent Data Management Cloud.

A CLAIRE ajuda uma ampla variedade de usuários:
• Engenheiros de dados verão que muitas tarefas de implementação são parcial ou totalmente 

automatizadas
• Os analistas de dados terão mais facilidade em localizar e preparar os dados necessários
• Os usuários de negócios identificarão rapidamente os dados que devem ser submetidos 

à governança e controles de conformidade determinados
• Os cientistas de dados entenderão os dados com mais rapidez
• Administradores de dados terão mais facilidade em visualizar a qualidade dos dados
• Os profissionais de privacidade e segurança de dados consideram mais simples detectar o uso 

indevido de dados, proteger dados confidenciais e demonstrar que os controles adequados são 
mantidos

• Os administradores e operadores terão o poder de fazer a manutenção preditiva e a otimização 
de desempenho dos processos de gerenciamento de dados

Estes são alguns exemplos de como a inteligência oferecida pela CLAIRE está sendo utilizada hoje.

CLAIRE para catalogação de dados
Descobrir e entender os dados que você tem é o primeiro passo de qualquer iniciativa controlada 
por dados. A CLAIRE fornece um mecanismo de descoberta baseado em aprendizado de máquina 
para varrer e catalogar os ativos de dados na empresa. Os cientistas, analistas e engenheiros 
de dados podem encontrar e recomendar os dados de que precisam, reduzindo significativamente 
o tempo gasto na descoberta e preparação desses dados. Para isso, eles contam com a ajuda 
de um catálogo de dados inteligentes desenvolvido pela CLAIRE.

Descoberta de relacionamento avançado
Uma tarefa de catalogação e modelagem de dados de chave tem como objetivo documentar 
relacionamentos entre conjuntos de dados. A CLAIRE usa técnicas de aprendizado de máquina 
para identificar automaticamente chaves primárias, chaves exclusivas e junções em conjuntos 
de dados estruturados. Isso reduz de meses a minutos os esforços de documentação. 
A CLAIRE aprimora continuamente sua habilidade de identificar relacionamentos incluindo 
pessoas no processo de curadoria de dados. Por exemplo, os usuários podem aceitar ou rejeitar 
relacionamentos inferidos e a CLAIRE aprende com essas ações. 
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Por exemplo, um analista de dados em um banco criando um relatório sobre quais clientes 
têm maior probabilidade de responder a uma campanha de marketing consegue encontrar 
informações sobre empréstimos e produtos existentes para todos os clientes. No entanto, devido 
à natureza em silos dos dados na empresa, fica difícil encontrar esses conjuntos de dados nos 
departamentos e lojas de dados. A CLAIRE usa junções documentadas nos bancos de dados, 
junções realizadas em outras ferramentas, como BI e ETL, e estatísticas derivadas de valores de 
dados para inferir e recomendar junções para o analista de dados. Isso ajuda a expandir a análise 
do usuário e usa todas as informações disponíveis para encontrar o público-alvo certo para 
a campanha.

A CLAIRE combina várias técnicas para a descoberta de chaves e de junção. Para as chaves, 
estatísticas de criação de perfil como exclusividade, contagens nulas, metadados de coluna 
(por exemplo, nomes de colunas contendo "ID") e outras são combinadas para descobrir chaves 
primárias e exclusivas. As junções e a inferência de chaves de junção usam uma combinação 
de técnicas de aprendizado de máquina, como a análise de assinatura de coluna, para descobrir 
junções em escala em muitos conjuntos de dados possíveis.

Figura 2: descoberta de chaves exclusivas por meio de inferência usando técnicas de aprendizado de máquina.

Similaridade de dados inteligentes
A CLAIRE usa técnicas de aprendizado de máquina, como clustering, para detectar dados 
similares em milhares de bancos de dados e conjuntos de arquivo. A similaridade de dados 
inteligentes é um dos principais recursos usados para diversos fins, inclusive identificar dados, 
detectar duplicatas, combinar campos de dados individuais em entidades de negócios, propagar 
tags entre conjuntos de dados e recomendar conjuntos de dados a usuários.

A similaridade de dados calcula o quanto os dados em duas colunas são iguais. Uma abordagem 
de força bruta para tentar comparar todos os pares de colunas em um contexto empresarial 
(digamos, entre 100 milhões de colunas) seria computacionalmente proibitiva. Em vez disso, 
a similaridade de dados usa técnicas de aprendizado de máquina para agrupar em cluster 
colunas similares e identificar correspondências prováveis.
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O processo funciona em vários estágios. Primeiro, as colunas são agrupadas em clusters 
com base em suas características. Então, a sobreposição de dados é calculada para valores 
exclusivos em cada um desses clusters. Por fim, os pares mais promissores são escolhidos para 
calcular a similaridade de dados usando os coeficientes de Bray-Curtis e Jaccard. 

Figura 3: identificação de colunas similares usando o cluster e os coeficientes de Bray-Curtis e Jaccard.

Descoberta de domínio inteligente com tags
A CLAIRE é capaz de classificar campos de dados aplicando rótulos semânticos a cada coluna. 
Esses rótulos semânticos chamam-se domínios de dados.

(650) 385-5000

Telefone CEP Nome E-mail Nome da 
empresa

95008 Darren gp@gmail.com Informatica

Figura 4: A CLAIRE classifica automaticamente os campos de dados e aplica rótulos semânticos chamados tags.

Em geral, rótulos semânticos serão aplicados avaliando regras com base em expressões 
regulares, tabelas de referência ou outra lógica complexa de codificação manual. Definir 
e atualizar milhares dessas regras é uma tarefa entediante.

A CLAIRE utiliza o conceito de tags para simplificar drasticamente o processo de descobrir 
e rotular os campos de dados. Para as colunas que ainda não foram classificadas, o usuário 
precisa apenas fornecer uma tag simples (digamos, "Data de pagamento das reivindicações") 
indicando o conteúdo da coluna. O sistema aprende por associação e então propaga 
automaticamente essa tag a todas as colunas similares. A técnica de dados de "reconhecimento 
facial" é equivalente a marcar pessoas em uma foto do Facebook, com o resultado de que 
as mesmas pessoas são marcadas em milhões de outras fotos.
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Figura 5: classificação automática de dados.

Descoberta de entidade inteligente
Depois que os domínios para colunas forem identificados, a CLAIRE pode montar esses campos 
individuais em entidades de negócio de nível mais alto. O exemplo a seguir mostra como 
uma entidade chamada Purchase Order (Ordem de compra) é criada combinando campos 
identificados como Customer (Cliente) e Product (Produto). A descoberta de entidades aprende 
com base no modo como os usuários montaram campos de dados distintos em seus processos 
de análise ou integração de dados e aplica esse aprendizado para derivar entidades em todo 
o ambiente de dados corporativos.

Pedidos

Figura 6: combinação de domínios de dados para detectar entidades de tabelas e arquivos.
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CLAIRE para análises
A inteligência e a automação desenvolvidas pela CLAIRE aceleram bastante os insights e os 
processos de análise, aumentam a disponibilidade de dados e simplificam a preparação de dados 
para análise. A CLAIRE melhora a produtividade da engenharia de dados com recomendações do 
pipeline de dados e a capacidade de analisar automaticamente dados complexos e multiestruturados.

Recomendações de transformação
Encerre o loop de design e melhore a produtividade do engenheiro de dados com a criação 
do mapeamento automatizado de integração de dados com previsões para a próxima 
transformação e expressões. Quando uma organização escolhe receber recomendações com 
base na CLAIRE, metadados anônimos de pipelines de dados da organização são analisados e 
IA/ML são aplicados para oferecer recomendações de design. Esses metadados são usados para 
gerar recomendações de transformação e expressão. A CLAIRE fica melhor a cada utilização — 
aceitação ou rejeição da recomendação. Isso acelera o desenvolvimento, automatiza tarefas 
repetitivas e permite que mais tipos de usuários se conectem rapidamente e integrem os dados.

Figura 7: a CLAIRE recomenda as próximas melhores transformações ao criar pipelines de dados.

Execução otimizada de processo em escala
A CLAIRE usa vários métodos de otimização para aumentar o desempenho da integração 
em todo o pipeline de dados. Um otimizador inteligente decide sobre o melhor mecanismo de 
processamento para executar uma carga de trabalho de Big Data com base nas características 
de desempenho; as recomendações de mapeamento são apresentadas aos engenheiros de 
dados com base nas atividades antigas do usuário e um otimizador com base em custos mais 
a heurística mudam de forma inteligente a ordem de junção em um pipeline de dados para 
obter um desempenho ideal. Estes são apenas alguns exemplos de como a CLAIRE otimiza 
os pipelines de dados.
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Recomendações de junção de colunas
A CLAIRE sugere automaticamente juntar colunas (por exemplo, juntar chaves) quando um 
usuário escolhe a ação para combinar dois conjuntos de dados. Isso permite que os analistas 
de dados economizem centenas de horas de esforço manual na tentativa de determinar qual é a 
melhor forma de mesclar conjuntos de dados em um conjunto de dados composto para análise. 
A CLAIRE começa com os relacionamentos de chave primária e chave externa (ou seja, Pk-Fk) 
definidos nos sistemas de fonte original (por exemplo, bancos de dados relacionais como o 
Oracle) de conjuntos de dados que foram importados para o Data Lake. Se os mesmos conjuntos 
de dados estiverem unidos em outros projetos, essas informações de junção de colunas também 
serão usadas para recomendações. Todas essas informações são processadas e classificadas 
pela CLAIRE para sugerir a melhor junção de colunas entre dois conjuntos de dados. Além 
disso, com base na amostragem de conjuntos de dados, também é mostrada a porcentagem 
de sobreposição de dados entre as colunas sugeridas.

Figura 8: sugestões de junção automática de colunas ao combinar dois conjuntos de dados. 

Recomendações de visualização do Apache Zeppelin
O Informatica Enterprise Data Preparation usa o Apache Zeppelin para exibir as planilhas na 
forma de um bloco de notas que contém gráficos e tabelas. Quando o usuário abre o bloco de 
notas de uma publicação, ele pode ver as recomendações de visualização da CLAIRE. Quando 
o usuário abre o bloco de notas pela primeira vez depois da publicação, ele vê o histograma das 
colunas numéricas derivadas. Se a publicação não contiver nenhuma coluna numérica derivada, 
o usuário verá uma consulta de tabela "SELECIONAR * DE" no primeiro parágrafo do bloco 
de notas.
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Figura 9: visualização recomendada no bloco de notas do Apache Zeppelin. 

Recomendações de dados inteligentes
A CLAIRE sugere aos analistas e cientistas de dados quais conjuntos de dados usar nos projetos 
deles. Ele observa os conjuntos de dados que os usuários selecionaram e sugere outros que sejam 
similares e mais bem classificados ou conjuntos de dados adicionais que possam complementar 
aqueles que estão sendo usados. Recomendações de dados inteligentes ajudam os usuários 
a evitar a repetição do mesmo trabalho que muitos colegas já realizaram. As recomendações 
incluem:
•  Uma versão preparada dos mesmos dados (dados substituíveis)
•  Outra tabela contendo o mesmo tipo de registro (dados que podem ser reunidos)
•  Uma tabela que possa ser acrescentada para aprimorar os dados com mais atributos 

(dados que podem ser acrescentados).

Recomendações de dados usam técnicas de filtragem com base em conteúdo para fornecer 
sugestões sobre outros conjuntos de dados. As características (termos) usadas para conjuntos 
de dados incluem informações de linhagem, classificação de usuário e similaridade de dados. 
Várias medidas de similaridade são usadas para pontuar a equivalência de diferentes conjuntos 
de dados. Essas pontuações são, então, usadas para recomendar conjuntos de dados com 
propriedades similares. Itens complementares são recomendados consultando o gráfico 
de metadados para localizar conjuntos de dados normalmente usados juntos por usuários 
diferentes.

Descoberta de estrutura inteligente
Uma quantidade crescente de dados é gerada e coletada em máquinas, empresas e aplicações 
no formato não estruturado ou não relacional. Esses tipos de dados são caracterizados pelos 
volumes grandes e também por sua velocidade, variedade e variação. "Derivação de dados" é um 
termo agora muito usado para representar a flutuação no formato, ritmo e conteúdo dos dados 
nesses novos tipos de dados. 
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O Informatica Intelligent Structure Discovery (ISD) desenvolvido pela CLAIRE foi projetado 
para automatizar o processo de ingestão e integração de arquivos para que as empresas 
pudessem descobrir e analisar arquivos complexos. O ISD fornece suporte out-of-the-box para 
uma variedade de formatos de arquivos de dados, incluindo clickstreams; registro de IoT; os 
formatos CSV, delimitado por texto, XML, JSON, Excel, ORC, Parquet, Avro, PDF e arquivos de 
tabela do Word. A CLAIRE pode derivar automaticamente a estrutura desses arquivos, fazendo 
com que eles fiquem mais fáceis de entender e trabalhar. Ao usar a abordagem baseada em 
conteúdo para analisar arquivos, pode adaptar-se a mudanças frequentes de arquivo sem afetar 
o processamento do arquivo.

O ISD usa um algoritmo genético para automatizar o reconhecimento de padrões nos arquivos. 
Nessa abordagem, é usado o conceito de "evolução" para melhorar os resultados. Cada solução 
candidata tem um conjunto de propriedades que podem ser alteradas automaticamente e testadas 
para determinar se fornecem uma solução mais adequada. As estruturas resultantes são, então, 
pontuadas de acordo com diversos fatores, como cobertura da entrada e domínios derivados. As 
estruturas mais bem pontuadas entram em uma fase de "mutação". Nessa fase, são feitas várias 
mudanças nas estruturas, como combinar subestruturas para tentar aumentar a pontuação. 
O processo termina quando é determinada a adequação correta da estrutura aos dados.

O ISD também usa mecanismos personalizados de NER (reconhecimento de entidade nomeada) 
e NLU (compreensão da linguagem natural) desenvolvidos com ML para identificar os campos 
e os tipos de campo, o que simplifica as próximas integrações e permite que as aplicações 
externas usem o ISD como um mecanismo subjacente de NER/NLU. Por exemplo, o ISD é 
usado para detectar informações de PII na carga útil de API de entrada e de saída e facilita 
a conformidade regulatória e a segurança corporativa mais alta. O ISD também é usado 
na descoberta de dados, na ingestão e em casos de uso de streaming.

Figura 10: localização inteligente de estruturas em arquivos de dados não estruturados.
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CLAIRE para Master Data Management
A inteligência e a automação desenvolvidas com a CLAIRE usando a IA avançada e o aprendizado 
de máquina enriquecem e melhoram a precisão de visões 360 empresariais para clientes, 
produtos, fornecedores e outros domínios. São usadas diversas técnicas de AI/ML combinadas 
que variam de algoritmos determinísticos, heurísticos e probabilísticos até a correspondência 
de síntese contextual e a correspondência de entidade de aprendizado ativa para fornecer uma 
correspondência de registros rápida, escalável e altamente precisa, além do enriquecimento 
de dados mestre.

Correspondência de síntese
Síntese é uma técnica de correspondência de última geração que trata, por exemplo, da 
correspondência de prospectos com clientes, da correspondência de interações e dados não 
estruturados com clientes e da descoberta de relacionamentos não óbvios. Ela usa "atributos 
contextuais", aprendizado de máquina, NLP e uma combinação de correspondência probabilística 
com regras declarativas para fazer isso.

Atributos demográficos (por exemplo, nome, endereço e número de telefone), atributos 
de interação (por exemplo, e-mail, webchats) e atributos contextuais (por exemplo, quando, 
o que, onde, quem) são importantes na correspondência de dados relacionados ao cliente 
com um determinado nível de confiança. NLP pode extrair os "atributos contextuais" de 
texto não estruturado para fornecer muitos pontos de dados mais para uso no processo 
de correspondência. Um algoritmo de ML pode ser muito eficaz na correspondência ao 
usar uma abordagem de treinamento supervisionado na qual os administradores de dados 
e os especialistas no assunto rotulam um conjunto adequadamente selecionado de pares 
de correspondência como correspondências ou não correspondências. Esses pares de 
correspondência rotulados formam um conjunto de treinamento que é usado para produzir 
um algoritmo de correspondência.

A síntese une uma visão 360 graus completa do cliente que consiste em dados demográficos, 
de conta, transação, interação e não estruturados. Os algoritmos de correspondência tradicionais 
mesclam registros para formar uma única exibição do cliente, ao passo que a correspondência 
de síntese gerencia todos os dados do cliente em um gráfico. Os dados estão relacionados 
a níveis de confiança, nos quais é possível fornecer várias exibições, ou "perspectivas", de um cliente.

Figura 11: A lógica e a correspondência da síntese inferem a inteligência, que é, então, armazenada como parte do 
Customer 360.
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Correspondência de identidade
A correspondência de identidade NAME3 da CLAIRE sintetiza mais de 30 anos de treinamento 
e sintonia usando diversas técnicas, como a geração de chave inteligente para indexação e 
bloqueio, a estabilização e comparação de textos semânticos de dados do grupo e de localização, 
as listas de edição e regras de estabilização de texto para 80 pessoas, e a pesagem inteligente da 
importância de recursos para diferentes fins. Essas técnicas poderosas possibilitam a indexação 
e o bloqueio em vários campos, regras de correspondência e anticorrespondência definidas pelo 
cliente de acordo com os requisitos, e regras de correspondência e anticorrespondência definidas 
pela implementação para complementar outras regras de IA.

Correspondência de entidade
A correspondência de entidade localiza registros de dados que fazem referência à mesma 
entidade real (por exemplo, clientes, produtos etc.). Os registros de dados podem ser não 
estruturados (por exemplo, informações do cliente ocultas em um webchat) e estruturados. 
A classificação de correspondência compara um par de correspondência e determina se há uma 
correspondência, uma possível correspondência ou uma não correspondência juntamente com 
um nível de confiança. Há técnicas que usam regras configuradas por seres humanos (ou seja, 
regras declarativas) ou regras de IA (ou seja, configuração automática). Os melhores resultados 
de correspondência são alcançados quando essas duas técnicas são combinadas.

As regras declarativas, criadas por especialistas no assunto, complementam as poderosas regras 
de IA empregadas pela CLAIRE na forma de um classificador florestal de aprendizado aleatório. 
A CLAIRE usa o aprendizado ativo supervisionado (em oposição ao aprendizado colaborativo ou 
multiusuário) para acelerar o processo de treinamento de IA em que microlotes de 10 ou 20 pares 
correspondentes são apresentados para rotulagem a um usuário (ou seja, correspondência, 
possível correspondência, não correspondência). Depois da rotulagem, a CLAIRE qualifica 
novamente o classificador florestal aleatório e determina os próximos melhores pares de 
correspondência a apresentar a um usuário nesse processo de rotulagem iterativa. A CLAIRE 
usa os pares rotulados para inferir regras de bloqueio (ou seja, remover não correspondências 
óbvias), realizar bloqueios, treinar um modelo e fazer a correspondência de entidades. 

A CLAIRE usa uma combinação de comparações/similaridades de strings, como Jaccard, 
regras declarativas derivadas da criação de perfil de dados, conjuntos de dados estabilizados 
(arquivos de população, apelidos, comparações semânticas, etc.) e regras definidas pelo usuário 
que tratam de exceções. Essas regras declarativas tratam de lacunas e exceções e ajudam a 
acelerar o processo de treinamento de aprendizado ativo (ou seja, reduzem o número de pares 
de correspondência necessários ao aprendizado), acelerar a criação de recursos de regras de 
IA e aumentar a precisão da correspondência. Por exemplo, sempre que o nome, a data de 
nascimento e o SSN tiverem uma comparação grande, a regra classificará isso como uma 
correspondência. Essa combinação de regras declarativas e regras de IA acelera o treinamento 
e melhora a precisão da correspondência.
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Figura 12: correspondência de entidade

CLAIRE para governança de dados e conformidade
A IA e o aprendizado de máquina são essenciais para automatizar as tarefas de governança 
de dados mais desafiadoras de hoje em dia: localizar dados, medir a qualidade deles e ativar 
a colaboração para ajudar a administrá-los. A CLAIRE gera automaticamente regras de política 
(por exemplo, qualidade de dados), une a semântica corporativa a metadados técnicos e ajuda a 
orientar os usuários até os dados mais relevantes e confiáveis para suas necessidades comerciais.

Aprimoramento automático da qualidade de dados
A CLAIRE usa uma abordagem NLP baseada no NER de Stanford para analisar e extrair entidades 
de texto não estruturado. Geralmente, para extrair entidades de strings (por exemplo, código 
do produto), os usuários acabam escrevendo regras de análise usando tabelas de referência 
e expressões regulares. A quantidade de dados, a complexidade e os padrões estão crescendo 
constantemente. A elaboração de todas as regras possíveis para fazer a correspondência 
de cada entrada não é uma coisa prática ou escalável. Em vez disso, a CLAIRE usa modelos 
treinados previamente para identificar e extrair entidades com base no NER de Stanford. 

A CLAIRE usa o aprendizado de máquina para classificar o texto recebido, por exemplo: idioma, 
tipo de produto e problema de suporte técnico. A metodologia de aprendizado de máquina usada 
é mencionada como aprendizado supervisionado com Naïve-Bayes e Max Entropy (regressão 
logística multinominal). O aprendizado supervisionado é usado para treinar modelos e atribuir 
rótulos. Na sequência, o modelo treinado pode ser implementado durante o processamento 
de dados para rotular, rotear e processar diferentes classes de entrada, por exemplo, lidar com 
"problemas de mecanismo" separadamente dos de "configuração" com significados similares 
e distinguir entre os usos de palavras com vários significados. A CLAIRE automatiza a marcação 
e a classificação de imagens utilizando os modelos de NLP e ML para classificação de produtos 
e extraindo metatags de imagens.
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Figura 13: o NLP de aprendizado de máquina classifica o texto e extrai entidades.

Associar automaticamente os termos de negócios aos conjuntos de dados físicos
A governança de dados precisa da documentação de artefatos comerciais, definições, partes 
interessadas, processo, políticas e muito mais. Para possibilitar uma exibição realmente 
alinhada, é essencial que os usuários possam associar definições e exibições de negócios às 
implementações técnicas subjacentes na propriedade dos dados. De forma geral, essa tarefa 
é lenta, trabalhosa e propensa a erros — dependendo de pessoas-chave para se comunicar 
e alinhar manualmente a manifestações técnicas individuais — uma tarefa que pode levar dias, 
semanas ou até meses para ser concluída.

O Informatica Axon Data Governance, por meio da integração com o Informatica Enterprise 
Data Catalog, pode encurtar esse processo. A CLAIRE fornece aos usuários recomendações 
de elementos de dados relevantes e apropriados a serem vinculadas à medida que as varreduras 
de metadados são concluídas. Isso elimina a tarefa de pesquisar, validar e vincular elementos 
de dados, permitindo que os administradores de dados e o escritório de governança de dados 
se concentrem em suas tarefas mais críticas. À medida que as implementações avançam, 
o processo pode ser totalmente automatizado. 
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com 99% de precisão 
em 8 minutos. 



Figura 14: associação automática de termos de negócios com conjuntos de dados físicos. 

Avaliar automaticamente a qualidade de dados
Um indicador de desempenho chave (KPI) na governança de dados é a qualidade de dados em 
todo um sistema que oferece suporte a um processo, sustenta as políticas e assim por diante. 
O escritório de governança de dados precisa assegurar que os dados estejam completos e sejam 
precisos, consistentes, válidos, etc. Em suma, eles devem ser confiáveis e bons o suficiente para 
suportar as operações corporativas. À medida que as implementações de governança de dados 
aumentam, avaliar a qualidade de um número crescente de sistemas e campos no panorama dos 
dados, de bancos de dados e data lakes, torna-se cada vez mais demorado.

Usando a CLAIRE, o Axon Data Governance — junto com o Informatica Data Quality e o 
Informatica Enterprise Data Catalog — pode automatizar a aplicação de medições de qualidade 
de dados na empresa, economizando milhares de horas de trabalho. A equipe de governança 
de dados associa regras de qualidade de dados de várias dimensões a termos de negócios e 
elementos de dados essenciais; o sistema subjacente, então, gera as verificações necessárias 
de qualidade de dados nos vários sistemas e faz o relatório das métricas novamente para 
o escritório do Governance.

Essa automação é ativada pela combinação de três peças-chave de informação:
1. Conhecimento dos elementos corporativos essenciais e das regras de qualidade de dados 

exigidas pelo Axon
2. Regras de qualidade de dados portáteis e executáveis e um mecanismo de execução flexível 

do Informatica Data Quality
3. Detalhes de metadados de ativos de dados físicos do Enterprise Data Catalog

A CLAIRE combina essas informações para gerar trabalhos de execução de regras de qualidade 
de dados no Informatica Data Quality em relação a ativos de dados físicos do Enterprise Data 
Catalog. A CLAIRE também mantém o contexto de usuário corporativo do Axon para garantir 
que os resultados sejam exibidos nos painéis corretos e em exibições agregadas para consumo 
do escritório do Governance.
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A automação permite que os programas do Governance escalem mais rápido do que nunca, 
eliminando milhares de horas de trabalho manual associado à criação de avaliações de qualidade 
de dados e vinculando-as novamente ao contexto do Governance de forma individual. A CLAIRE 
também garante que todos os novos ativos físicos identificados são automaticamente avaliados 
quanto à qualidade. Além disso, novos domínios são descobertos usando o Named Entity Extraction 
ou o Classifier nas regras de qualidade de dados.

Figura 15: as avaliações automáticas de qualidade de dados em toda a propriedade de dados economizam milhares 
de horas de trabalho manual.

Identificação e regra de qualidade de dados com assistência de ML/NLP
A qualidade de dados é obrigatória para um programa de governança de dados e em implementações 
maiores pode haver muitas regras para ela. Para ajudar os administradores de dados a identificar 
as regras corretas a serem utilizadas, a CLAIRE pode ajudar não apenas a identificar regras, 
mas também a gerar regras que estão faltando.
Um usuário do Axon Data Governance pode especificar o requisito da regra em texto simples 
(por exemplo: "Os identificadores do cliente devem ter oito caracteres e começar com C") e chamar 
a CLAIRE para ajudar. Por meio de técnicas de ML e NLP, a CLAIRE analisará os requisitos do 
usuário e os converterá em uma representação técnica. Com base nessa representação, além 
de metadados associados (por exemplo: nome de Termo do Glossário), a CLAIRE pesquisará 
o Informatica Data Quality Rules e identificará todos os possíveis candidatos. O usuário pode, 
então, escolher entre uma regra existente com correspondência ou (se nenhuma for aplicável) 
solicitar que a CLAIRE gere uma nova regra de qualidade de dados.
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Se nenhuma regra aplicável for encontrada, a CLAIRE gerará automaticamente uma nova regra 
de qualidade de dados para atender ao requisito no repositório do Informatica Data Quality e 
a vinculará novamente ao contexto do Axon Data Governance. Além disso, a CLAIRE associa 
automaticamente as regras de qualidade de dados aos perfis de nuvem com base nas origens do 
Microsoft Common Data Model (CDM) e do Salesforce. Conforme os usuários criam novos perfis 
em relação aos objetos principais de uma dessas origens, a CLAIRE sugere automaticamente 
regras de qualidade de dados de práticas recomendadas que devem ser aplicadas à medição. 

Figura 16: identificação da regra de qualidade de dados automática usando o NLP. 

CLAIRE para Privacidade e Proteção de Dados
Com soluções de privacidade de dados inteligentes desenvolvidas pela CLAIRE, as organizações 
podem ter uma exibição geral e uma análise das informações de identificação pessoal (PII) 
nos ativos de dados. A automação controlada por IA permite descobrir dados pessoais e 
confidenciais, entender o movimento dos dados, vincular identidades, analisar riscos e corrigir 
problemas.

Mapeamento da identidade de registro de sujeito
A CLAIRE determina a correlação da identidade com dados confidenciais, que fornece 
mapeamento de dados para conformidade com a privacidade e relatório de acesso do sujeito 
de dados. A CLAIRE avalia e pontua os dados que, combinados, podem identificar os sujeitos 
de dados. Além da correspondência exata, várias técnicas avançadas, incluindo o reconhecimento 
da entidade nomeada (NER), são usadas para aprimorar os resultados normalmente encontrados 
quando os dados são combinados a partir de diferentes origens.  
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Figura 17: mapeamento da identidade de registro do sujeito para conformidade com a privacidade e relatório de acesso 
do sujeito de dados. 

Movimento e mapeamento de dados confidenciais 
A CLAIRE utiliza e amplia os recursos de linhagem mencionados acima para também identificar 
como os dados confidenciais se proliferam em repositórios para suportar os requisitos 
de conformidade de segurança e privacidade. A CLAIRE determina o movimento upstream 
e downstream, bem como os metadados relacionados, como o tipo específico de dados, 
o processo, o status de proteção e a localização dos dados, para avaliar se houve violações. 
Por exemplo, pode ocorrer violação se os dados pessoais estiverem mudando de uma origem 
para um destino através de limites geográficos ou se os dados integrados para processos 
de faturamento agora estiverem sendo difundidos para outros departamentos ou locais para 
processos de marketing que podem estar violando os regulamentos de privacidade. As partes 
interessadas da política ou do processo podem ser notificadas para correção.

Figura 18: identificar e rastrear o movimento de dados confidenciais nos repositórios.
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Planos de simulação de risco
Os regulamentos de privacidade cada vez mais exigem que as organizações tenham planos de 
proteção de dados. A CLAIRE pode ajudar as organizações a simular os impactos desses planos 
para garantir maior retorno sobre o investimento e facilitar os processos de orçamento. A CLAIRE 
avalia as técnicas de proteção aplicadas a um ou mais domínios de dados e calcula a mudança 
na pontuação de risco, a exposição de dados confidenciais e o custo de risco residual para cada 
uma das lojas de dados selecionadas e o impacto agregado para a organização ao usar um 
modelo de utilitário previsto. 

Figura 19: a CLAIRE avalia técnicas de proteção aplicadas a domínios de dados para determinar o risco. 

Detecção inteligente de anomalias
A CLAIRE usa abordagens de aprendizado de máquina e estatísticas para detectar desvios 
e anomalias de dados. A funcionalidade UBA (análise de comportamento do usuário) detecta 
padrões de comportamento do usuário que podem ser arriscados e podem expor uma 
organização ao uso indevido de dados. A UBA é capaz de detectar personificação, sequestro 
de credenciais e ataques de aumento de nível de privilégios.

A UBA aplica o aprendizado de máquina não supervisionado a um modelo multidimensional 
de atividades do usuário, que inclui o número de repositórios de dados acessados pelo usuário, 
o número de solicitações feitas e o número de registros afetados em diferentes sistemas. A análise 
de componente principal é aplicada a esse modelo para redução de dimensionalidade. A técnica 
BIRCH é aplicada para clustering hierárquico não supervisionado para localizar usuários cujo 
comportamento foi diferente durante um dado período. Para validar o comportamento anômalo, 
métodos de detecção de desvio com base em distância e densidade são utilizados, e o teste 
estatístico de Grubb para desvios é realizado para confirmar que os objetos indicados pelos dois 
primeiros métodos são, de fato, desvios no sistema de cluster.
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Figura 20: análise do comportamento do usuário para detectar automaticamente as anomalias do usuário que podem 
indicar o uso indevido dos dados. 

Proteção de dados de API em tempo real 
Proteja os dados confidenciais (por exemplo, PII) em tempo real identificando o vazamento 
de dados pessoais em APIs, bloqueando e mascarando dados. O Informatica API Management 
incorpora bibliotecas de proteção de dados para bloquear dados confidenciais em chamadas 
de API recebidas e realizadas, minimizando o risco de exposição dos dados confidenciais.

Figura 21: bloqueio do acesso a dados confidenciais em chamadas de API recebidas e realizadas.
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CLAIRE para DataOps
Com a CLAIRE, as organizações podem acelerar os pipelines de processamento de dados, 
automatizando muitos aspectos do gerenciamento de dados para integração contínua (CI) 
e entrega contínua (CD) relacionadas ao DataOps. 

Análise profunda e preditiva para ambientes de gerenciamento de dados
A análise operacional ajuda a entender o uso atual de projetos e recursos existentes e a planejar 
a capacidade futura. Ela oferece parâmetros para criar modelos de estorno ao mesmo tempo 
que oferece suporte a vários LOBs em uma única plataforma de gerenciamento de dados. Com 
base na observação contínua das tendências de utilização de recursos, são oferecidas projeções 
de processamento de volume de dados para ajudar no planejamento de capacidade. A CLAIRE 
faz isso avançar oferecendo escalonamento automático de recursos de tempo de execução 
de gerenciamento de dados. 

Figura 22: utilização de recursos de insights operacionais para processos de domínio da Informatica. 
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Detecção de anomalias nas execuções de trabalhos
A CLAIRE detecta automaticamente anomalias relacionadas aos tempos de execução dos 
trabalhos, dados processados, dados carregados, recursos consumidos, rendimento e muito 
mais. Detectar automaticamente essas anomalias ajuda a TI a corrigir de forma proativa os 
problemas com trabalhos de integração de dados antes de afetar os processos corporativos 
de downstream. O algoritmo Seasonal Hybrid ESD é usado para detectar anomalias no 
comportamento da execução de trabalhos. Esse algoritmo leva a sazonalidade (carga de pico 
de final do mês, feriados, etc.) em consideração e exclui trabalhos com aberrações esperadas 
induzidos por ciclos de negócios.

Figura 23: a CLAIRE detecta automaticamente anomalias relacionadas a trabalhos e processamento de dados da Informatica. 

CLAIRE no futuro
À medida que a CLAIRE se desenvolve, ele continua a aumentar a produtividade e a eficiência, 
permitindo que os líderes de dados usem a automação inteligente para ter insights mais rápidos 
e melhores e conseguir um gerenciamento de dados mais efetivo. Futuros recursos incluem: 
1. Autointegração: Integrar automaticamente dados recém-chegados aos processos de 

integração de dados. Identificar dados, localizar padrões de integração que processam 
dados similares, transformar automaticamente e mover dados com aprendizados de milhões 
de mapeamentos e ações do usuário existentes.

2. Assistência de desenvolvimento: Fornecer recomendações aos usuários e sugerir melhorias 
nas próximas ações durante o processo de desenvolvimento, inclusive:
• Autopreenchimento da transformação
• Recomendações de modelo
• Sugestões de tipo de mascaramento para dados confidenciais
• Sugestões de qualidade de dados para limpeza e padronização
• Otimizações automáticas de desempenho

3. Mapeamento automático: Detectar entidades de dados mestre em toda a empresa 
e mapeá-las automaticamente para o modelo de dados mestre aplicando as transformações 
obrigatórias e regras de qualidade.
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4. Autorreparação: Lidar tranquilamente com problemas de sistema externo, como pouca 
memória ou potência de computação. Por exemplo, incluir computação adicional ("explosão 
para a nuvem") para lidar com picos de dados.

5. Autoajuste: Com base em informações históricas, volumes de dados atuais e recursos 
do sistema disponíveis, são feitos a previsão e o ajuste dos cronogramas ou o cálculo 
de recursos para atender aos critérios de desempenho.

6. Autoproteção: Detectar automaticamente dados confidenciais e mascará-los antes que deixem 
uma região segura.

Conclusão
As atuais estratégias de negócio centradas em dados são baseadas em dados. Vencer requer 
o desenvolvimento de uma competência em gerenciamento de dados para aproveitar os 
benefícios dos dados. Com todos os desafios que o gerenciamento de dados apresenta em 
circunstâncias normais, as abordagens tradicionais não podem ser dimensionadas para atender 
às exigências de hoje, sem falar das futuras. Uma maneira de aproveitar seus dados para promover 
a inovação é padronizar uma plataforma de gerenciamento de dados completa que use os 
benefícios dos dados, metadados e aprendizado de máquina/IA para aumentar a produtividade 
de todos os usuários da plataforma: técnicos, operacionais, de negócios e, especialmente, 
de autoatendimento de negócios.

Entre em contato conoscoEntre em contato conosco para saber mais sobre como usar a CLAIRE e o Intelligent Data 
Management para aproveitar toda a capacidade dos seus dados.

IN09_0521_03328
Sede América Latina Av. das Nações Unidas, 12901 - 3º, Andar - Torre Norte - Brooklin Novo, 04578-000 - São Paulo, SP Tel.: 0800-878-3060  
Ligação gratuita nos EUA: 1.800.653.3871

© Copyright Informatica LLC 2021. Informatica, o logotipo da Informatica, CLAIRE, Intelligent Data Management Cloud e AXON são marcas comerciais ou marcas registradas da Informatica LLC nos 
Estados Unidos e outros países. Uma lista atualizada de marcas comerciais da Informatica está disponível na Web em https://www.informatica.com/br/trademarks.html. Outros nomes de empresas 
e produtos podem ser nomes comerciais ou marcas comerciais de seus respectivos proprietários. As informações contidas nesta documentação estão sujeitas a alterações sem notificação prévia 
e foram fornecidas "COMO SE ENCONTRAM", sem garantias de qualquer espécie, expressas ou implícitas.

https://www.informatica.com/br/contact-us.html   
https://www.informatica.com/br/trademarks.html

