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Introdução

5 Práticas Recomendadas para Governança Unificada de Dados Empresariais no Azure 

Por que isso acontece? Fornecer dados confiáveis 
é desafiador. Em um relatório recente da Accenture, 
apenas 25% dos funcionários pesquisados dizem 
estar totalmente preparados para usar os dados 
de forma eficaz.2 Junto com a necessidade de 
cumprir as regulamentações globais e regionais 
em constante evolução, as organizações exigem 
uma forma de garantir que as pessoas em toda 
a empresa tenham acesso a dados confiáveis 
e consistentes e possam facilmente compartilhar 
e colaborar com eles. A governança dos dados 
da empresa detém a chave. A governança de 
dados permite que as organizações gerem valor 
a partir de seus dados enquanto reduzem o risco 
de uso indevido ao permitir controles adequados 
de segurança e privacidade com transparência. 

Neste eBook, vamos ver como operacionalizar 
uma abordagem inteligente de governança de 
dados e aproveitar o que há de mais moderno 
em inteligência artificial (IA) e automação 
com base em machine learning, para suportar 
a agilidade, a escalabilidade e a flexibilidade 
possibilitadas pelo Microsoft Azure. 

As organizações de hoje sabem que precisam 
se transformar digitalmente para ter sucesso, 
e o Microsoft Azure tem um papel central nesse 
esforço. Mas, à medida que a adoção da nuvem 
cresce, muitas organizações estão lutando 
para perceber os benefícios, como a percepção 
analítica que fornece uma melhor compreensão 
do comportamento do cliente, permitindo que 
você forneça produtos e serviços que geram 
receita. Noventa e dois por cento das empresas 
recentemente pesquisadas estavam acelerando 
os investimentos em dados e projetos de AI, 
mas apenas 29% dizem ter alcançado resultados 
comerciais transformacionais.1

1 https://hbr.org/2021/02/why-is-it-so-hard-to-become-a-data-driven-companyhttps://hbr.org/2021/02/why-is-it-so-hard-to-become-a-data-driven-company
2 Accenture, "Data is the New Capital", 2020 

https://hbr.org/2021/02/why-is-it-so-hard-to-become-a-data-driven-company
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1.  Construir a Base para a Governança de Dados 
com um Catálogo de Dados Inteligente

5 Práticas Recomendadas para Governança Unificada de Dados Empresariais no Azure 

A catalogação de dados é o primeiro pilar de 
uma estratégia de governança de dados do Azure

Automatizar a avaliação do seu estado 
atual ajuda a acelerar, priorizar e planejar 
estrategicamente a melhor maneira de utilizar 
o ecossistema Azure, mantendo-se flexível 
para expandir para uma abordagem multinuvem 
e multi-híbrida. Utilizar uma plataforma que possa 
transcender os ecossistemas é imperativo 
para alcançar uma solução sustentável, 
dimensionável e de fácil manutenção. 
Os recursos inteligentes do catálogo de dados 
empresariais da Informatica o ajudam com 
as seguintes etapas-chave:

Pesquisar com inteligência: 

Usando uma busca semântica semelhante 
à do Google, espalhe o conhecimento "tribal" 
por toda a empresa. Por exemplo, se a palavra 
"nota" for uma terminologia desatualizada, 
um catálogo inteligente de dados empresariais 
poderá recomendar o termo "nota" ao pesquisar, 
melhorando a alfabetização dos dados.

 
 Encontrar bens certificados: 

Um catálogo inteligente de dados empresariais 
fornece uma interface em que tanto os 
administradores de dados quanto as equipes de 
tecnologia da informação (TI) podem colaborar 
para se alinhar ao objetivo. Por exemplo, os 
arquitetos de dados podem facilmente pesquisar 
e filtrar por aplicação, tipos de dados, nomes de 
aplicações, classificações de usuários e ativos 
validados.

Garantir que os dados sejam 
adequados para o propósito: 

Para construir seus padrões de integração, 
você pode identificar seus dados órfãos 
e subordinados, padrões e tipos para que você 
possa ajudar a garantir que os dados estejam 
aptos para uso no momento do consumo 
do usuário final.

A adoção de uma abordagem "primeiro na nuvem" 
de governança de dados requer que você avalie 
seu cenário de dados como um primeiro passo 
crucial, para mitigar o risco identificando dados 
sigilosos. Dessa forma, os administradores 
de dados podem efetivamente oferecer alto 
valor, através de uma abordagem iterativa, 
para construir seu investimento no Azure. 
Os recursos inteligentes do catálogo de dados 
empresariais da Informatica ajudam os clientes 
do Azure a automatizar sua descoberta do 
estado atual através de um grande número 
de scanscanners pré-construídosners pré-construídos. Dessa forma, 
você poderia saber quais dados você tem, 
onde estão, quem os possui, quais são todas 
as dependências, se os dados são sigilosos 
e se os dados são certificados para uso.

https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/solution-brief/maximize-the-value-of-your-microsoft-investments-driven-data-catalog_solution-brief_4162en.pdf


55 Práticas Recomendadas para Governança Unificada de Dados Empresariais no Azure 

1.  Lançar a Base para a Governança de Dados 
com um Catálogo de Dados Inteligente (continuação)

A modernização das aplicações e a migração de 
dados para o Azure abrem novas oportunidades 
para reduzir custos e permitir o dimensionamento 
de forma elegante, mas requer transparência 
e ideias inteligentes sobre seus dados críticos 
de negócios, que permitem confiança. Com um 
catálogo de dados empresarial e a inteligência 
de metadados orientada por IA, você pode acelerar 
sua jornada.

 
Descubra dados similares: 

Usando AI e machine learning (ML), um catálogo 
inteligente de dados pode identificar de forma 
confiável os domínios semelhantes e informar a 
porcentagem de precisão em todas as aplicações 
analisadas, de forma que você possa determinar 
rapidamente a fonte correta de registro e identificar 
e eliminar dados redundantes/duplicados.

 Entenda a linhagem dos dados: 

A linhagem de dadoslinhagem de dados automatizada pode 
proporcionar um tremendo valor para sua empresa 
ao visualizar onde e como os ativos de dados são 
compilados. A análise de impacto garante ainda 
mais sustentabilidade à medida que você trabalha 
para modernizar e aposentar aplicações, ou abordar 
padrões de integração redundantes, para que você 
possa ajustar sua análise adequadamente sem 
afetar a experiência do consumidor de dados. 
A linhagem de dados também é uma capacidade 
crítica para a auditoria e relatórios de conformidade, 
e para entender como os dados sigilosos se 
movimentam na organização.

A lógica transparente permite ver as 
regras comerciais e de transformação 
aplicadas a um campo de dados 
em um relatório. 

Por exemplo, "lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização" 
(EBITDA, na sigla em inglês) é uma 
métrica comum utilizada para avaliar 
o desempenho operacional de uma 
empresa. A métrica EBITDA é um 
indicador-chave de desempenho complexo 
que requer múltiplas variáveis para ser 
calculado. Ter a capacidade de ver esses 
cálculos visualmente (em vez de ficar 
adivinhando no meio do código) ajuda 
os consumidores a confiarem nos dados 
e adotá-los.

https://www.informatica.com/resources/articles/what-is-data-lineage.html
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2.  Construa confiança com qualidade de dados 
inteligente

5 Práticas Recomendadas para Governança Unificada de Dados Empresariais no Azure 

 
Avalie a qualidade dos dados: 

Após alimentar o depósito de dados na nuvem 
ou no data lake, o desenvolvedor pode construir 
seu alvo composto a partir de múltiplas fontes. 
A ferramenta Data Quality da Informatica permite 
ao desenvolvedor traçar facilmente o perfil dos 
dados.

 Valide: 

A integração de dados reúne vários conjuntos 
de dados para que os consumidores possam 
rapidamente fazer análises e julgamentos. 
Para garantir que sejam adequados para uso, 
os dados devem ser padronizados e limpos. 

 

Como as organizações trabalham para inserir 
suas fontes de dados no Microsoft Azure, 
a conformidade, a consolidação e a limpeza se 
tornam necessárias para construir a confiança 
dos consumidores de dados, bem como 
a capacidade de monitorar os desvios 
ao longo do tempo. 

Uma vez que você compreenda seu panorama de 
dados sobre o Azure, você precisa se concentrar 
na qualidade dos dados. Siga estes quatro passos 
para criar confiança em seus dados sobre o Azure. 

 
Refine: 

Para fundir facilmente os registros duplicados, 
os dados devem ser formatados com os mesmos 
tipos e padrões de dados, para que você possa 
consolidar facilmente os registros duplicados. 
A solução Data Quality da Informatica tem várias 
tabelas de referência pré-construídas, analisando, 
limpando e desduplicando ativos para que você 
possa solidificar facilmente seu banco de dados.

Meça: 

Como em qualquer investimento, é importante 
medir o retorno, assim como garantir que os 
dados continuem sendo precisos ao longo do 
tempo. Os painéis do Data Quality e o Catálogo 
de Dados da Empresa da Informatica fornecem 
múltiplas visões da precisão da qualidade de seus 
dados, juntamente com a análise de ativosanálise de ativos.

https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/solution-brief/maximize-the-value-of-your-data-with-data-asset-analytics_solution-brief_3934en.pdf
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3.  Assegure a conformidade com a gestão 
inteligente de privacidade de dados

5 Práticas Recomendadas para Governança Unificada de Dados Empresariais no Azure 

 
Avalie: 

Os recursos de avaliação de risco ajudam 
a priorizar dados sigilosos para proteção ao 
compreender o impacto do custo da exposição, 
permitindo uma tomada de decisão inteligente 
que ajuda a mitigar o impacto do abuso potencial.

Analise: 

Uma vez que os dados sigilosos são inventariados 
e mapeados segundo as identidades, uma única 
visão do sujeito dos dados é fundamental 
para operacionalizar a conformidade com 
a GDPR, CCPA e outras regulamentações de 
privacidade. Os recursos de registro de assuntos 
da Informatica proporcionam transparência 
no uso dos dados para ajudar a automatizar 
o cumprimento dos direitos do usuário.

  
Responda: 

Solicitações de acesso aos dados, aplicação do 
direito de ser esquecido e impacto da violação 
de dados podem criar "exercícios contra incêndio" 
desnecessários e trabalho manual demorado 
se não houver uma solução para automatizar 
e acompanhar esses esforços. Os fluxos de 
trabalho de gestão da privacidade de dados 
da Informatica permitem às organizações 
orquestrar a correção dos riscos de privacidade 
com proteção de dados e outros controles para 
um tratamento responsável dos dados.

Monitore: 

À medida que as empresas migram para o Azure 
e se transformam digitalmente, o conhecimento 
dos diferentes pontos de dados e usos em toda 
a empresa torna-se necessário para mitigar 
os riscos. Os painéis de gestão de privacidade 
e segurança de dados da Informatica permitem 
monitorar facilmente as transferências de dados 
em países diferentes, aplicar análises de 
comportamento e descobrir o acesso anômalo 
aos dados pelos usuários para acelerar a auditoria 
de rotina e atestar os controles em vigor.

Uma vez que a base de dados tenha sido limpa, 
a capacidade de monitorar e controlar o acesso 
aos dados, onde são armazenados e para onde 
são transferidos, e também como classificar 
e mascarar dados sigilosos dentro dos ativos, 
ajuda as organizações a avaliar e mitigar os 
riscos. As capacidades de gerenciamento da 
privacidade de dados da Informatica podem 
ajudá-lo a acelerar a confiança com a privacidade 
e a proteção de dados em quatro etapas 
principais.

 
Detecte: 

À medida que os dados se proliferam em múltiplos 
ecossistemas, é cada vez mais necessário 
automatizar a descoberta de informações 
sigilosas e rastrear seu movimento para 
exposição imprópria. A Informatica aproveita 
o mecanismo CLAIRE AI e ML para simplificar 
a identificação e a classificação de dados 
sigilosos através de dados estruturados, 
semiestruturados e não estruturados.
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4.  Defina políticas e termos comerciais

5 Práticas Recomendadas para Governança Unificada de Dados Empresariais no Azure 

Documentar definições de dados, políticas, 
padrões e processos é um próximo passo 
crítico. É quando você atribui a propriedade 
e define suas métricas principais e KPIs.

Estabelecer definições é importante, mas 
a implementação também é. Certifique-se 
de que os administradores estejam equipados 
para documentar as definições, diretivas 
e padrões e criar os processos que 
operacionalizarão essas regras.

Para as definições e regras mais relevantes, 
considere um software que permita que 
especialistas no assunto no lado dos negócios 
contribuam diretamente para o processo.

" As soluções da Informatica nos 
permitem fornecer rapidamente data 
marts (uma única fonte de verdade) 
para atender às necessidades 
comerciais durante a pandemia 
da COVID-19. Especificamente, 
nossas PMEs podem padronizar 
as definições de métricas em toda 
a empresa, ajudando nossos usuários 
comerciais a tomar decisões 
informadas." 

—  Executivo de Dados e Análises de Saúde  
Franciscan Alliance

https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/franciscan-alliance_customer-story_4058en.pdf
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5.  Forneça o acesso de dados correto 
às pessoas certas 

5 Práticas Recomendadas para Governança Unificada de Dados Empresariais no Azure 

Depois de catalogar, limpar e proteger seus 
dados no Azure, como você pode permitir 
o acesso próprio a dados confiáveis para os 
consumidores de dados que precisam deles 
para fazer seu trabalho e impulsionar o valor do 
negócio? Você precisa da gestão do seu catálogo, 
qualidade e privacidade de dados para se integrar 
perfeitamente com um mercado de dados que 
facilite encontrar, compreender, confiar e acessar 
dados publicados com compartilhamento 
de dados sem interrupção, alimentado por 
uma interface facilmente compreensível pelos 
usuários comerciais para que todos possam se 
beneficiar desses investimentos. Para abordar 
esses recursos de forma fragmentada, seria 
necessário de cinco a seis fornecedores de 
tecnologia separados (alto risco e complexo), 
em comparação com um parceiro de confiança 
com a Informatica. 

" A Informatica nos ajuda a estabelecer 
uma versão única da verdade, 
trazendo dados para um repositório 
governado, catalogando-os 
e disponibilizando a preparação 
de dados de uso próprio." 

—  John Mulvaney  
Líder sênior de CoE - Data Analytics 
Workbench, AXA XLAXA XL

https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/axa-xl_customer-story_3777en.pdf
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Dados para todos 

5 Práticas Recomendadas para Governança Unificada de Dados Empresariais no Azure 

O maior valor que a governança de dados 
pode trazer ao seu investimento no Azure 
é a capacidade de construir confiança com 
os consumidores de dados. Para atender 
às necessidades de um consumidor de dados, 
é fundamental compreender as pessoas 
e oportunidades pretendidas. A solução final 
deve contar com a flexibilidade necessária 
para se adotar uma abordagem de governança 
de dados de cima para baixo ou de baixo para 
cima. Desde empreendedores, como as partes 
interessadas em um negócio e os executivos, 
até a equipe mais técnica, como engenheiros 
de dados, arquitetos e cientistas de dados, 
a interface e a funcionalidade apropriadas 
precisam estar disponíveis para configurar 
os clientes para o sucesso da governança 
de dados (veja a Figura 1).

Figura 1. Informatica suporta compartilhamento de dados entre produtores e consumidores 
de dados.
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Juntando tudo para a jornada da governança 
de dados 

5 Práticas Recomendadas para Governança Unificada de Dados Empresariais no Azure 

Tabelas de referência, aceleradores e transfor-
mações de qualidade pré-construídas ajudam 
a acelerar seu tempo de desenvolvimento, para 
que você possa colocar dados confiáveis nas 
mãos dos consumidores de dados rapidamente.

Neste ponto, os componentes fundamentais dos 
dados e análises corporativos são definidos para 
que você dispor de nossa solução Governança de Governança de 
DadosDados, para que você possa facilmente construir 
políticas, fluxos de trabalho de aprovação, 
glossários de negócios e muito mais em toda 
a sua empresa.

Nosso Cloud Data MarketplaceNosso Cloud Data Marketplace ajuda você 
a democratizar e compartilhar dados confiáveis 
com os consumidores de dados em toda a sua 
organização.

 Ter uma base de dados confiável permite que 
você aproveite nossas soluções de Preparação Preparação 
de Dados Empresariaisde Dados Empresariais, para que você possa 
fornecer facilmente autoatendimento aos seus 
consumidores de dados, assim como apoiar 
iniciativas de ciência de dados.

A etapa final é proteger seus dados com nossas 
soluções de Privacidade e Segurança de DadosPrivacidade e Segurança de Dados, 
para que você possa monitorar facilmente, 
analisar e remediar o risco.

A descoberta de dados é realizada por nosso 
catálogo de dados inteligentescatálogo de dados inteligentes, com o ML e a IA 
automatizando sua avaliação do estado atual. 
Isso permite que você encontre rapidamente 
seus ativos de dados, rastreie a linhagem e marque 
automaticamente os conjuntos de dados sigilosos, 
economizando centenas de horas de esforço 
manual tradicional.

 A partir da descoberta, você pode aproveitar 
nossa plataforma de integração de dadosintegração de dados 
selecionando os ativos certificados que precisam 
ser migrados, sem a necessidade de código. 
Modelos e transformações pré-construídos 
simplificam e agilizam o desenvolvimento para 
garantir que ele siga a metodologia e a estrutura 
de sua organização, em uma plataforma em que 
você pode centralizar todos os seus padrões 
de integração. 

Como cada passo libera capacidade, esses 
recursos podem então ser usados para obter as 
regras comerciais necessárias para conformar, 
consolidar e limpar sua base de dados com 
nossa solução Data QualityData Quality. 

A inteligência proporcionada por análises 
e insights é tão boa quanto a qualidade 
dos dados subjacentes. O mecanismo 
de IA CLAIRE da Informatica fornece 
a capacidade de ajudar a automatizar 
dados de limpeza e enriquecimento, 
estabelecendo alta qualidade de dados 
e dominando dados de clientes e outros 
ativos relacionados, bem como uma forte 
governança para dados empresariais 
(com respeito à linhagem de dados, 
conformidade, privacidade, etc.). 
Isso fornece às empresas a confiança 
e a satisfação fundamentais que é um 
pré-requisito necessário para a precisão 
na inteligência dos dados por trás das 
percepções.

https://www.informatica.com/br/products/data-governance.html
https://www.informatica.com/br/products/data-governance.html
https://www.informatica.com/br/products/data-governance/cloud-data-marketplace.html
https://www.informatica.com/br/products/data-catalog/enterprise-data-prep.html
https://www.informatica.com/br/products/data-catalog/enterprise-data-prep.html
https://www.informatica.com/br/products/data-security.html
https://www.informatica.com/br/products/data-catalog.html
https://www.informatica.com/br/products/data-integration.html
https://www.informatica.com/br/products/data-quality.html
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Informatica unifica a governança de dados 
empresariais para Azure

5 Práticas Recomendadas para Governança Unificada de Dados Empresariais no Azure 
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Figura 2. Uma base de dados confiável ajuda a comunidade de dados a responder a perguntas críticas sobre onde estão os dados, 
como descobri-los e como entender sua relevância comercial. 
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Próximas etapas

5 Práticas Recomendadas para Governança Unificada de Dados Empresariais no Azure 

Confira a série de Webinars de Especialistas 
em Capacitação de Dados para saber como 
os líderes de governança e privacidade de dados 
estão usando a Informatica para capacitar suas 
organizações com dados confiáveis.

SAIBA MAIS

https://www.informatica.com/about-us/webinars/data-experts.html
https://www.informatica.com/about-us/webinars/data-experts.html


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 
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conduzindo análises de última geração, entregando experiências 
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