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Sobre a Informatica

Na Informatica (NYSE: INFA), acreditamos que os dados são a alma da transformação dos negócios. 
É por isso que ajudamos você a transformá-las de informações simplesmente binárias em inovações 
extraordinárias com nossa Informatica Intelligent Data Management Cloud™. Equipado com IA, é a única 
nuvem dedicada ao gerenciamento de dados de qualquer tipo, padrão, complexidade ou carga de trabalho 
em qualquer local - tudo em uma única plataforma. Esteja você conduzindo análises de última geração, 
entregando experiências de cliente perfeitamente sincronizadas ou garantindo governança e privacidade, 
você sempre pode saber que seus dados são precisos, seus insights são acionáveis   e suas possibilidades 
são ilimitadas. Informatica. Cloud First. Data Always™.
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Introdução

As corporações modernas precisam da hiperautomização para gerar experiências únicas para os 
clientes e funcionários, e também superar a concorrência. No mundo rápido e orientado ao cliente de 
hoje, a hiperautomação capacita as organizações a automatizar processos de negócios complexos 
e prosperar nessa economia digital. Não é mais suficiente para simplesmente automatizar tarefas. 
Agora você deve automatizar processos de negócios inteiros. As organizações avançadas estão 
usando a hiperautomação para aumentar a produtividade, melhorar o atendimento ao cliente e agilizar 
a velocidade de chegada de um produto ao mercado.

Como líder visionário, você está sempre procurando uma vantagem competitiva. Uma maneira de 
se destacar. Uma maneira de vencer. E hiperautomatizar os processos de negócios dentro de sua 
organização pode ajudar a acelerar os resultados, otimizar os investimentos em recursos e simplificar 
as operações. A hiperautomação também pode pegar aplicações e processos desconectados 
e conectá-los para trabalhar ao seu favor, aumentando sua velocidade no mercado. Usar as mais 
recentes integrações, inteligência artificial (IA), APIs e automação de software pode fornecer as 
ferramentas necessárias para ficar à frente da sua concorrência.

Já sabemos que as organizações criam centenas de milhões de aplicativos e serviços. O que você 
talvez não saiba é que 56% (um aumento de 4% desde o ano passado) dessas aplicações são 
compradas e gerenciadas por linhas de negócios fora do departamento de TI.1

Isso causa gargalos e caos entre as organizações e, mais importante, inibe a capacidade de conectar 
as aplicações a resultados de negócios significativos.

A hiperautomação pode ajudar. Para permitir que você obtenha resultados significativos nos negócios 
e acomodar mudanças repentinas no mercado (como uma necessidade de apoiar o trabalho remoto, 
gerar receita on-line ou mudar para o aprendizado virtual), você deve obter o controle da proliferação 
de dados, a fragmentação de aplicações e a expansão da tecnologia - tudo na velocidade do agora!
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"As organizações 
alimentadas pela 
IA normalmente 
fazem mais do que 
dados confiáveis; 
elas demonstram 
vontade de transformar 
rapidamente ideias 
em ação e rápida 
experimentação."2
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Para ter sucesso na economia digital, adote uma abordagem multifacetada
A hiperautomização é uma das principais tendências mencionadas no relatório da tecnologia 
estratégica do Gartner Top para o relatório 2022.3 Mas não é uma única ferramenta. A hiperau-
tomização abrange todas as tecnologias mencionadas acima, especialmente IA e ML. Por causa 
disso, há inúmeras capacidades que tornam possível a hiperautomação, incluindo gerenciamento 
de API, gerenciamento de projetos, automação de processos de negócios (BPA) e, em particular, 
a plataforma de integração como serviço (iPaaS) alimentada por IA.

A IPAAS é um conjunto de serviços nativos em nuvem que permite obter com sucesso a integração 
de dados, a integração de aplicações e o gerenciamento de dados, sejam suas aplicações on-premise, 
híbridas ou de várias nuvens. É uma das ferramentas mais importantes no seu kit de ferramentas de 
hiperautomação.

Por que a iPaaS é tão importante? Na corrida para a nuvem, e com essa ansiedade de competir 
em um cenário digital, muitas empresas estão passando por uma disseminação fora de controle 
da proliferação, fragmentação e tecnologia de dados.

Precisamente, devido ao crescimento drástico de aplicações e dados, qualquer empresa que abraça 
a hiperautomação para alcançar a transformação digital precisa de iPaaS como uma plataforma 
centralizada de gerenciamento e integração de dados para reunir tudo.

O progresso depende dos três componentes de pessoas, processos e sistemas (tecnologia). 
As pessoas são, em última análise, a razão de muitas iniciativas de hiperautomação. As ferramentas 
digitais que compõem a hiperautomação revolucionam o trabalho, devolvendo horas e horas aos 
trabalhadores, que podem usá-las não apenas para promover o interesse das empresas que os 
empregam, mas para se envolver mais no trabalho criativo e intuitivo que os seres humanos 
fazem tão bem. E a hiperautomação oferece uma vantagem para a inovação humana, acelerando 
o tempo e o investimento das pessoas para obter resultados significativos nos negócios.

Por que a iPaaS é essencial para a hiperautomação em todas as indústrias
Agora vamos dar um passo atrás e olhar para o relacionamento entre a hiperautomação e a iPaaS 
com mais cuidado. Segundo o Gartner, a hiperautomação é uma "abordagem disciplinada e orientada 
por negócios que as organizações usam para identificar, examinar e automatizar rapidamente 
o maior número possível de negócios e processos de TI."4 Como observamos, a hiperautomação 
envolve o uso orquestrado de múltiplas tecnologias, ferramentas e plataformas para alcançar 
a velocidade e a agilidade necessárias para atender às mudanças nas demandas do mercado 
e minimizar os riscos.

A iPaaS se encaixa na narrativa da hiperautomação, padronizando e automatizando como as 
organizações integram aplicações e dados. Ela tanto simplifica sua capacidade de automatizar 
processos de negócios quanto compartilha dados entre as aplicações. Ao implantar uma solução 
iPaaS, você pode automatizar processos que foram feitos manualmente antes e minimizar 
a necessidade de alternar entre os sistemas para cortar e colar, enviar planilhas e outros documentos 
por e -mail ou rechavear os dados manualmente.

Devido à explosão 
de aplicações 
e dados, qualquer 
empresa que abraça 
a hiperautomação para 
obter transformação 
digital precisa de 
iPaaS como uma 
plataforma centralizada 
de gerenciamento 
e integração de dados.
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As organizações estão cada vez mais achando indispensáveis   o iPaaS, conforme indicado por 
suas dramáticas taxas de crescimento de vendas. Segundo a ReportLinker, o mercado de iPaaS 
deve aumentar para US$ 13,9 bilhões até 2026, com uma taxa de crescimento anual composta 
(CAGR, na sigla em inglês) muito agressiva, de 30,3%.5

E isso está acontecendo em todas as indústrias. Na verdade, essas aplicações e serviços definirão 
os novos requisitos competitivos mínimos para todos os setores do planeta. Neste white paper, 
mostraremos como a hiperautomação e a iPaaS – como parte de uma plataforma de gerenciamento 
de dados nativos da nuvem – permitirão que as organizações superem três desafios críticos em sua 
jornada para responder rapidamente aos requisitos do cliente e vencer.

• Conecte as aplicações aos resultados comerciais. Com a aceleração da expansão das aplicações, 
as empresas estão perdendo o controle de como suas aplicações, individualmente, estão gerando 
valor para o negócio – e muito menos, como todas elas se integram para melhorar a experiência 
do cliente ou os resultados.

• Automatize os processos comerciais. Mesmo com o rápido crescimento das aplicações, existem 
muitas lacunas entre eles para fluxos de trabalho automatizados de ponta a ponta. Muitos e-mails 
precisam ser cortados e colados, e as planilhas atualizadas manualmente. Com isso, surgem 
ineficiências, um desperdício de talento humano e erros... muitos erros.

• Alcance a velocidade e a agilidade necessárias para atender às mudanças nas demandas 
do mercado e minimizar o risco. As organizações escrevem muito código personalizado para 
conectar aplicações e dados. Isso cria silos e desempenho imprevisível. A falta de controle sobre 
os ambientes de aplicações e dados, torna difícil para a TI responder rapidamente às mudanças na 
direção dos negócios.

Dados e negócios desafiam bloqueio do caminho para o Nirvana Digital
Esses três desafios são graves. Sem abordá-los, você perderá para concorrentes mais esclarecidos 
que "entendem a coisa". Enquanto isso, você ficará preso em um local onde as aplicações estão 
fora de controle, sem visibilidade ou controle do fluxo de dados em toda a organização.

A hiperautomação 
é uma abordagem de 
TI orientada para os 
negócios e disciplinada 
que as organizações 
utilizam para identificar 
rapidamente, analisar 
e automatizar o maior 
número possível de 
processos comerciais 
e de TI.6
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Desafio 1: Conectar as aplicações aos resultados de negócios
As aplicações não apenas estão se proliferando nesta era da nuvem fácil de implantar e do software 
como serviço (SaaS), mas não estão sendo gerenciados de maneira eficaz – isso se estão sendo 
gerenciados.

Como você supervisiona esse número rápido de aplicações? Quem está direcionando-os, juntando-os 
e conectando-os? E quem está monitorando os dados, entendendo-os e encontrando ideias práticas   
em meio à expansão e silos?

O ponto principal é que muitas plataformas e muitos usuários estão adicionando caos ao cenário 
de TI. Enquanto muitas aplicações ainda são on-premise, os ecossistemas de várias nuvens está 
crescendo, causando mais desafios com o gerenciamento de aplicações em toda a empresa, incluindo 
data center, nuvem e borda da rede.

Com a verdadeira governança e supervisão, você pode aumentar a produtividade de TI e reagir 
rapidamente para atender aos novos requisitos de negócios, como mudar para trabalho remoto 
ou aprendizagem virtual. Além disso, você pode ter uma visão de 360   graus dos processos da 
sua empresa, ajudando você a administrar com mais eficácia seus negócios.

A resposta é a integração de aplicações. Esse recurso – um aspecto integrante do IPAAS – garante 
consistência e contexto da aplicação em todos as suas aplicações corporativas para criar, implantar 
e gerenciar processos de integração em tempo real. A chave para a integração da aplicação é a sua 
própria consistência. Como você está em uma posição em que tem todas essas aplicações, não sabe 
quais dados estão entrando, qual valor eles fornecem aos negócios e como estão conectados aos 
resultados dos negócios, você precisa erguer proteções.

Você precisa de uma solução iPaaS que automatiza a sincronização em tempo real dos dados em suas 
aplicações, que impede o desalinhamento, garante a unidade e – mais importante – cria confiança.

A integração de aplicações centralizada exige recursos de automação. A solução certa pode 
ajudá-lo a:
• Tornar as aplicações extensíveis. Conecte-se rapidamente a qualquer coisa com um endpoint 

REST e construa componentes de integração que possam ser reutilizados em toda a empresa, 
fornecendo a agilidade de reagir rapidamente às necessidades de mercado ou negócios.

• Garantir a qualidade dos dados. Certifique-se de que suas regras de política de dados possam 
ser aplicadas e que as aplicações possam ser implantadas em domínios específicos com dicionários 
de dados que eliminam dados duplicados e obsoletos. Isso significa que os dados podem ser 
confiáveis   como base para decisões importantes de negócios.

• Fornecer resultados em tempo real. Permita a tomada de decisões em tempo real, capitalizando 
a capacidade de desencadear eventos de saída a partir das aplicações e integrar-se às chamadas 
de webhook baseadas em SaaS.

7  Innovate with an 8-Year Leader in Enterprise iPaaS, Informatica, 2021Innovate with an 8-Year Leader in Enterprise iPaaS, Informatica, 2021

Gartner Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, Eric Thoo, Keith Guttridge, Bindi Bhullar, Shameen Pillai, Abhishek Singh, 
29 de setembro de 2021.

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia 
a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais elevadas ou outras designações. As publicações de pesquisa do Gartner são formadas 
por opiniões da organização de pesquisas do Gartner e não devem ser consideradas como declarações de fatos. O Gartner se isenta de todas as garantias, 
expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, inclusive qualquer garantia de comercialização ou adequação a um propósito específico.

GARTNER e Quadrante Mágico são marcas comerciais registradas e de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA, e internacionalmente, 
bem como é usada no presente documento com permissão. Todos os direitos reservados.

Reconhecimento 
de análise: Gartner® 
nomeou a Informatica 
8 vezes como líder no 
Magic 2021 Quadrant™ 
para o Enterprise iPaaS.7 
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Na prática: Destaque para o National Interestate Insurance
Como uma das principais seguradoras especializadas em propriedade e acidentes nos Estados 
Unidos, a National Interstate Insurance quis melhorar a eficiência no processamento de aplicativos, 
desde novos segurados em potencial até a emissão de apólices. Uma vez automatizados seus 
processos de aplicação e fontes de dados integradas com o iPaaS de última geração da Informatica, 
aumentaram sua eficácia organizacional e eficiência de processamento em até nove vezes. Em 
termos práticos, isso significava que os clientes obtiveram uma resposta mais rapidamente - menos 
tempo gasto esperando, mais tempo obtendo a resposta de que precisavam. Significava que as 
agências de crédito gastaram menos tempo em tarefas simples – como e-mails e planilhas – 
e poderiam se concentrar em iniciativas estratégicas, como a expansão para novos modelos de 
negócios ou territórios.

A partir daí, eles implementaram a integração de aplicações da Informatica Cloud para sincronizar 
dados do Salesforce em tempo real com uma plataforma de subscrição on-premise. Agora, 
os funcionários podem localizar e agir facilmente sobre dados pertinentes de clientes e políticas 
em tempo real ou quase real. Ser capaz de localizar informações dos sistemas de vendas e serviços 
agora leva minutos em vez de dias ou semanas, permitindo que eles usem esse tempo para se 
concentrar em mais iniciativas de missão crítica.

Desafio 2: Automatizar processos de negócios
Apesar de todos as aplicações que estão sendo implantados atualmente, um grande trabalho nas 
organizações ainda é manual. Por exemplo, uma empresa ainda pode depender de planilhas, faturas 
em papel e e-mail para alimentar suas aplicações de pagamento e conduzir todo o processo de uma 
ponta a outra. Mesmo com muitas organizações de RH: ainda há muito papel e muito roteamento 
manual de currículos e documentos de benefícios por e-mail.

Esse trabalho manual ineficiente não apenas produz um número tremendo de erros, mas também 
pode causar desgaste dos funcionários, levando à perda de produtividade e rotatividade dispendiosa. 
É por isso que a integração de aplicações para criar processos de negócios automatizados de ponta 
a ponta é muito importante.

Mas é muito mais do que simplesmente automatizar planilhas e e-mails. No mundo de SaaS de hoje, 
um "trabalhador do conhecimento" típico pode interagir com uma dezena ou mais de aplicativos. 
Aplicações como o Teams, OneDrive, Google Apps, Slack e Jira devem ajudar a produtividade, 
mas geralmente criam ainda mais silos de dados. Precisamos capacitar as pessoas não apenas 
para espremer as tarefas manuais fora do e-mail. Precisamos aumentar a eficiência de todos os 
funcionários, independentemente de quais aplicações e sistemas eles usam.

Por fim, há o problema dos "usuários". Com muita frequência, as organizações de TI se veem como 
fornecedores de serviços usados por funcionários ou "usuários". Para ter sucesso, as organizações 
líderes devem quebrar esse modelo e democratizar o desenvolvimento da automação comercial - 
capacitando as pessoas a se autosservir e se automatizar. Afinal de contas, eles conhecem seus 
fluxos de trabalho e processos melhor do que ninguém em TI. Tudo o que eles querem – e precisam – 
é uma melhor ferramenta de automação.

A resposta a este desafio é a automação comercial.

"Os dados são 
o combustível que 
impulsiona qualquer 
avaliação de risco, 
decisão de preço 
ou interação com 
o cliente. Para nós, 
os dados podem fazer 
a diferença entre 
ganhar uma conta de 
um milhão de dólares 
ou perdê-la para um 
concorrente."

- Brad Foust, Vice-Presidente 
Assistente de Desenvolvimento 
de Software, National Interstate 
Insurance
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A implementação das capacidades de automação comercial de uma solução líder de iPaaS permite 
que você aborde estas questões:

• Fornecer uma interface de usuário com low-code/no-code. As ferramentas low-code/no-code 
são a raiva neste momento, principalmente por causa da escassez de desenvolvedores de TI 
qualificados. Tais ferramentas colocam a codificação nas mãos dos usuários empresariais ao 
envolver uma interface de apontar e clicar em torno da funcionalidade técnica das ferramentas 
de programação.

De acordo com o relatório State of Low-Code de 2021 da Mendix8, 77% das empresas já adotaram 
o low-code para suprir essa escassez, e 75% dos líderes de TI dizem que é uma tendência que "não 
podem se dar ao luxo de perder".

Usando ferramentas low-code/no-code, os usuários empresariais podem criar rapidamente fluxos 
de processo que eliminam processos comerciais manuais. Tais ferramentas devem oferecer 
"assistentes" de sincronização de dados que o ajudem a alinhar dados de diferentes aplicações, 
garantindo que eles satisfaçam os padrões de qualidade de dados de sua organização.

A solução certa:

• Fornece aceleradores pré-construídos. Os aceleradores são modelos prontos para uso que 
processam rapidamente as automatizações comerciais específicas. As soluções líderes de iPaaS 
oferecerão um "mercado" de conectores, modelos verticais e aceleradores que facilitam a conexão 
de aplicações, dados, processos e pessoas.

• Oferece um monitoramento extenso e simples. Normalmente, os fornecedores de software forçam 
uma escolha: ou você dá liberdade a seus desenvolvedores sem nenhuma governança sobre sua 
atividade, ou você se limita à produtividade para supervisionar e governar seu trabalho. Democratizar 
a integração e a governança – permitindo interfaces guiadas por assistentes e autoatendimento 
tanto para trabalhadores não tecnológicos quanto para desenvolvedores – proporciona o melhor de 
dois mundos: mais governança e mais produtividade.

Em última análise, a automação comercial trata de reduzir a necessidade de intervenção humana nos 
fluxos de trabalho, automatizando as práticas comerciais tradicionais. Isso é alcançado ao permitir 
o acesso dos usuários comerciais em autoatendimento a ferramentas de low-code/no-code que lhes 
permite criar, testar e executar de forma inteligente processos comerciais em equipes cruzadas.

"O que antes levava 
dias ou semanas 
agora é possível em 
uma fração do tempo 
graças à automação 
e integração que 
conseguimos com 
a Informatica."

- Paul Luc, Supervisor de 
Aplicativos, National Interstate 
Insurance

8  "Mendix is a Leader for the Third Year Running in the 2021 Gartner"Mendix is a Leader for the Third Year Running in the 2021 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Low-Code Application  Magic Quadrant™ for Enterprise Low-Code Application 
Platforms", Veja mais: Mendix, 2021.Platforms", Veja mais: Mendix, 2021.
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Na prática: Destaque para a Reitmans Ltd.
A Reitmans, uma varejista de roupas especiais femininas, queria oferecer uma experiência de 
comércio eletrônico sem interrupção à medida que mais clientes passassem a comprar on-line. 
Eles conseguiram isso através da iPaaS da Informatica, que permite a integração em tempo real 
entre o sistema de atendimento de pedidos e o sistema de acompanhamento de pedidos do cliente, 
o que melhorou a experiência dos compradores desde a compra até a entrega.

O varejista também queria oferecer aos clientes mais flexibilidade e conveniência, quer eles fizessem 
compras on-line ou nas lojas físicas. Usando a integração automatizada de lotes, eles podem manter 
atualizados o estoque, as informações de produtos e os pedidos de compra de fornecedores, o que 
estabelece o cenário para novos modelos omnichannel, incluindo a compra de coleta on-line na loja 
(BOPIS), um pivô necessário devido à COVID-19.

Desafio 3: Atender rapidamente às demandas do mercado em mudança enquanto minimiza o risco
O desafio final é que muitas aplicações têm mecanismos de integração inconsistentes. Isso leva 
as empresas a codificar as conexões personalizadas, o que, por sua vez, leva a soluções díspares 
e em silos. A capacidade de controlar e monitorar aplicações e dados de forma holística fica 
limitada. O resultado? Desempenho imprevisível. Os resultados comerciais demoram para chegar 
– e a "velocidade de agora" se perde.

A solução para este obstáculo? Fluxos de trabalho e integrações orientadas por API.

Se você pensa em uma empresa digital como o corpo humano, com cada parte como uma unidade 
funcional (mãos como CRM, cérebro como ERP), então as APIs são as artérias e veias através das 
quais os dados fluem para esses sistemas. São o tecido conjuntivo que faz tudo funcionar.

Para fazer praticamente tudo neste mundo digital (fazer um pedido em um site de comércio 
eletrônico, enviar um trabalho de casa ou fazer uma reserva em companhias aéreas), você deve 
aproveitar as APIs.

"Ao conectar 
nosso sistema de 
gerenciamento de 
pedidos ao sistema 
de acompanhamento 
de pedidos do 
cliente, a Informatica 
desempenha um 
papel importante ao 
tornar a experiência 
de compra intuitiva, 
transparente e de 
fácil utilização. Como 
resultado, as vendas 
subiram em algumas 
áreas, criando um 
aumento incremental 
na receita total do 
comércio eletrônico."

- Carlo Varano, Diretor, 
Sistemas de Aplicação, 
Reitmans Ltd.
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Para executar iniciativas de transformação digital e realizar novas oportunidades de negócios, 
as organizações precisam de agilidade técnica quando se trata de sistemas e processos. O que as 
está segurando? Aplicações ERP, HCM, SCM e CRM que são grandes, monolíticos, "quebradiços" 
e isoladas on-premise.

Dado que os gerentes de linha de negócios podem implantar uma nova aplicação com a passagem 
de um cartão de crédito, novas aplicações estão encontrando seu caminho em organizações a taxas 
sem precedentes. Em 1990, a empresa média tinha apenas de cinco a 10 aplicações empresariais 
diferentes. Hoje, a empresa média usa centenas de aplicações na nuvem.9

As APIs ligam essas aplicações e processos comerciais díspares, quebrando silos organizacionais 
e de aplicações que levam a más experiências do cliente. Com a integração baseada em API, surge 
a necessidade de gerenciamento de API. Aqui estão as três funções críticas do gerenciamento de API.

• Descubra. Permita uma linha de API de ponta a ponta a partir de mercados baseados em catálogo, 
incluindo estrangulamento de API, adesão a políticas e otimização de desempenho.

• Segurança. Desative o compartilhamento de informações de identificação pessoal (PII) (entrada 
e saída) e monitore o tráfego de entrada e saída.

• Dimensionamento. Gerencie os tempos de execução de baixa latência e ganhe a capacidade 
de monitorar e escalar através de implantações baseadas em K8.

Sem integrações consistentes de API, você perde agilidade nos negócios e produtividade. O objetivo 
final é a integração baseada em APIs com APIs dimensionáveis e personalizadas que podem ser 
alavancadas para uma variedade de casos de uso. Sua solução iPaaS deve permitir criar, implantar, 
hospedar, proteger e monitorar facilmente novas APIs.

9  "12 SaaS Statistics That Every IT Manager Should See in 2022", Productiv, 2022"12 SaaS Statistics That Every IT Manager Should See in 2022", Productiv, 2022
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Na prática: Destaque para o Metropolitan Thames Valley Housing
Para ajudar a resolver a crise habitacional da Inglaterra, a Metropolitan Thames Valley Housing (MTVH) 
precisava de dados dos clientes e propriedades que fossem confiáveis e atualizados e estivessem 
disponíveis. Eles implantaram a infraestrutura de iPaaS da Informatica para criar um repositório 
centralizado de dados de alta qualidade, incluindo dados de inquilinos e propriedades em toda 
a organização. Também forneceu transparência de dados para as empresas. O resultado? Melhora 
na pontualidade da resposta e do serviço.

Mas os ganhos não foram apenas sobre sistemas e processos. Havia pessoas envolvidas. Pessoas 
reais que estavam sofrendo porque lhes faltava abrigo. Ao colocar a hiperautomação a funcionar, 
o Metropolitan Thames Valley Housing conseguiu cumprir o lado muito humano de sua missão: 
ajudar a aliviar a miséria dos sem-teto.

Outro objetivo que a MTVH tinha era dar aos agentes imobiliários e outros funcionários acesso rápido 
de autosserviço aos dados de que precisam para serem eficazes. Com o Informatica Cloud Integration 
Hub, eles conseguiram orquestrar os fluxos de dados para permitir um modelo de dados de assinatura 
de publicação. Isso acaba ajudando a equipe a economizar tempo, ser radicalmente produtivo e tomar 
decisões mais bem informadas - tudo isso tem um impacto muito humano sobre a região.

Aproveite a integração líder do setor e os serviços de API, criados com base em hiperautomação alimentada por IA.

"Não é apenas 
a moradia que 
fornecemos às 
pessoas, é também que 
ajudamos a construir 
e, em alguns casos, 
reconstruir suas vidas, 
o que é, na verdade, 
vitalizador para nossas 
comunidades."

- Amramanjari Singh, Gerente 
de Qualidade de Dados, 
Metropolitan Thames Valley 
Housing
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Conecte-se a Qualquer Dado, Qualquer Usuário, Qualquer Padrão com 
a Nuvem de Gerenciamento de Dados da Informatica
Você precisa de uma solução líder que lhe permita conectar qualquer dado, qualquer usuário, 
qualquer padrão. Você também quer implantar APIs, não mais desenvolvedores. Isso significa que 
você quer a iPaaS de próxima geração da Informatica, que faz parte da Nuvem de Gerenciamento 
Inteligente de Dados da Informatica (IDMC).

Nossa visão é guiada por três princípios principais: simplicidade, automação inteligente e escala. 
E nosso modelo de preços baseado no consumo permite que as empresas inovem e explorem 
com muitos pontos de entrada.

O IDMC é construído sobre uma moderna pilha de tecnologia que é:
• Nativa da nuvem
• Baseada em microsserviços
• Orientada a API
• Multinuvem

Possui também um pipeline de integração contínua (CI)/entrega contínua (CD) que entrega 
mensalmente novos recursos e melhorias de uma forma que não incomode os usuários.

O IDMC pode conectar dados de qualquer sistema a qualquer outro sistema – um requisito para 
a empresa moderna, que opera em um ambiente híbrido multinuvem.

O IDMC da Informatica é a plataforma única e mais completa para atender às suas necessidades de hiperautomação.
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A jornada acaba de começar
A indústria gosta de falar sobre a "jornada" da transformação digital, como se houvesse um destino 
preciso e, portanto, um fim à busca de como otimizar totalmente as operações em um mundo digital. 
Cada vez mais, sabemos que não é esse o caso. Suba uma montanha, e há outra atrás dela. Leve 
a mudança para um ambiente nativo da nuvem. Isso deveria resolver vários desafios técnicos 
e comerciais críticos para as empresas. Agora vemos que, ao fazer isso, surgem outros.

Com o tsunami de aplicações e dados aliado ao movimento acelerado para a nuvem, as empresas 
hoje precisam de ferramentas que cresçam com eles. Eles precisam construir estratégias de 
hiperautomação que abram possibilidades, não que as fechem. O IDMC da Informatica é parte 
integrante de uma estratégia tão voltada para o futuro.

O IDMC aborda os três desafios urgentes levantados neste whitepaper, fornecendo:

1. Integração de aplicações: O IDMC oferece uma interface do tipo "apontar e clicar" e "arrastar 
e soltar", que é fácil de usar para a organização das aplicações. Ele permite que você adote 
uma abordagem automatizada para integrar processos comerciais que abrangem aplicações 
enquanto automatiza o acesso do fluxo de trabalho do usuário a qualquer dado, a qualquer 
momento.

2. Fluxos de trabalho e integrações orientadas por API: O IDMC fornece operações seguras com 
identificação e bloqueio de informações pessoais alimentadas por IA. Oferece capacidades de 
observabilidade que vão muito além do monitoramento e depuração baseados em registros. 
O cache de respostas e o desenvolvimento de versões API, e um desenvolvedor de API de 
autosserviço, facilitam as integrações de API.

3. Automação comercial: Além das ferramentas de low-code/no-code mencionadas antes, o IDMC 
pode automatizar e integrar processos de negócios que abrangem aplicações, sejam elas no local 
ou na nuvem.

A hiperautomação lhe dá acesso às melhores ferramentas tecnológicas que podem racionalizar 
processos que antes eram demorados... e caros. Mas a terceira parte da equação (a parte 
das pessoas) é a mais importante de todas. As empresas reconhecem cada vez mais que 
a hiperautomação não tem a ver com substituir trabalhadores humanos, mas com ajudá-los a fazer 
um trabalho de maior valor e mais gratificante. Ao dar à sua força de trabalho o dom de realizar um 
trabalho mais envolvente e significativo, você enriquecerá as vidas deles, tornando-as mais felizes 
e menos estressadas. Você terá uma organização mais competitiva e mais humana.

Visite-nosVisite-nos ou entre em contato com o setor de vendas pelo telefone 1.888.345.4639 para obter 
mais informações ou para marcar uma reunião.

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

https://www.informatica.com/br/trademarks.html
https://www.informatica.com/br/solutions/application-modernization.html
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