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À medida que os dados e os esforços 
de análises das organizações se tornam 
mais maduros, elas coletam dados mais 
diversificados e realizam análises mais 
sofisticadas. Hoje, a maioria das organizações 
já se mudou para a nuvem ou está planejando 
realizar essa mudança a fim de modernizar suas 
infraestruturas de dados e análises. Em alguns 
casos, usam mais de um provedor como parte 
da implantação multinuvem. Em uma pesquisa 
recente da IDC, quase 80% das organizações 
pesquisadas armazenam mais da metade 
de seus dados em infraestruturas híbridas 
e multinuvem.1

Organizações proativas e com visão de futuro 
tendem a adotar a estratégia multinuvem. 
Há um aumento de 72% nas tecnologias 
híbridas e multinuvem em organizações 
de dados otimizadas em comparação com 
organizações reativas.2 Aqueles que levam esta 
abordagem a sério planejaram seu orçamento 
adequadamente: Em uma pesquisa recente, 
a Microsoft informou que 86% das organizações 
planejam aumentar seus gastos em tecnologia 
híbrida ou multinuvem.3 Multinuvem é agora 
o padrão da tecnologia comercial, seja 
de forma acidental ou consciente.

Apresentação: 

A multinuvem é o novo normal 
e veio para ficar

Por exemplo, empresas de serviços financeiros 
adotaram estratégias híbridas e multinuvem para 
serem tão ágeis e abertas quanto seus clientes 
no uso da tecnologia, ajustada para impulsionar 
desde a criação de novos modelos comerciais 
e econômicos até a personalização e análise 
de dados.4 Os varejistas também estão adotando 
uma abordagem multinuvem para alcançar seus 
clientes e proporcionar experiências omnicanal.5

Por definição, uma implantação multinuvem 
envolve vários provedores de nuvens (dois ou 
mais) para oferecer suporte a infraestrutura, 
aplicações e funções comerciais críticas. 
Em vez de usar um fornecedor para as nuvens 
de hospedagem, armazenamento e toda a pilha 
de aplicações, as organizações podem usar 
vários serviços de nuvem que incluem nuvens 
privadas e nuvens híbridas com diversos 
componentes de nuvem pública.6
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Desde a perspectiva específica do gerenciamento 
de dados em nuvem, estratégias multinuvem 
permitem a adoção das melhores características, 
o que permitirá uma integração perfeita entre 
as principais plataformas de nuvem. E vieram 
para ficar: Dois terços das organizações utilizam 
regularmente múltiplas nuvens. 

No entanto, as organizações enfrentam desafios 
críticos para atingir todo o potencial de análises 
em nuvem em um mundo complexo e multinuvem. 
Conforme a adoção da nuvem se propaga 
rapidamente, temos cada vez maior clareza de que 
uma abordagem simples de uma nuvem única não 
atende às necessidades comerciais da maioria 
das organizações. Uma estratégia multinuvem 
evita o aprisionamento tecnológico e oferece 
compartilhamento de dados, continuidade 
de negócios e penetração geográfica. Ela atende às 
necessidades exclusivas de alguns departamentos 
dentro de uma organização que um único 
provedor de nuvem não é capaz de atender. 

Entretanto, para muitas organizações, o uso 
de múltiplas nuvens é parte de uma estratégia 
deliberada para oferecer suporte a diferentes 
necessidades dos usuários de dados e análises. 
Este eBook discute três considerações 
centradas em dados para o sucesso em 
implementações multinuvem e analisa alguns 
dos benefícios da funcionalidade multinuvem para 
o compartilhamento de dados em um ambiente 
multinuvem.

Apresentação: 

Multinuvem é o novo normal 
e veio para ficar (continuação)
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Antes que sua organização implemente 
uma estratégia multinuvem, você deve avaliar 
a abordagem para determinar se ela se adapta 
às suas necessidades. A seguir estão algumas 
recomendações.

Escolha soluções consagradas 

A estratégia multinuvem permite aproveitar os 
pontos fortes individuais de cada provedor de 
nuvem. Por exemplo, as unidades de negócios 
dentro de uma organização muitas vezes têm 
diferentes requisitos de nuvem. Ao invés de exigir 
que as equipes utilizem a mesma nuvem, uma 
estratégia multinuvem permite que as unidades 
de negócios utilizem as plataformas de nuvem 
que melhor atendam às suas necessidades. 

A multinuvem oferece às organizações 
a flexibilidade e a liberdade de escolha para 
explorar e utilizar os melhores recursos de cada 
provedor de nuvem para que possam hospedar 
suas aplicações e dados em qualquer lugar, 
em qualquer dispositivo e em qualquer nuvem 
em escala global. Por exemplo, um cientista 
de dados pode querer usar uma ferramenta 
de análises, enquanto outro pode ter outra 
preferência. Uma arquitetura multinuvem 
pode permitir maior flexibilidade e eficiência 
do usuário em vez de limitá-los a uma única 
nuvem e a hospedagem que ela oferece. 

Parte um: 

Entendendo os benefícios da adoção 
de uma estratégia de multinuvem

Evite ou minimize o aprisionamento tecnológico 

Conforme o cenário de nuvem e as exigências 
tecnológicas continuam a evoluir, as empresas 
querem a flexibilidade para responder às mudanças 
do mercado, adicionando ou mudando provedores 
de nuvem. Ao contar com apenas um provedor de 
nuvem, as empresas podem enfrentar situações 
em que seus dados e metadados são moldados 
pelos sistemas e protocolos proprietários desse 
provedor, correndo o risco de ficar aprisionadas na 
infraestrutura desse provedor de nuvem e tornando 
muito demorado, tecnicamente desafiador e caro 
mudar para outro provedor de nuvem. 

Uma estratégia multinuvem permite que você 
evite o aprisionamento tecnológico enquanto 
capitaliza os diferentes serviços dos principais 
provedores de nuvens, particularmente 
segurança, análises e desenvolvimento 
de aplicações. 
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Permitir o acesso integrados aos dados 
em multinuvens

Em um ambiente multinuvem, as organizações 
com frequência se esforçam para mover ou 
compartilhar dados e monitorar as cargas de 
trabalho de forma integrada entre nuvens com 
rapidez e confiança. Conforme as aplicações 
e os dados se espalham por várias nuvens, 
a nova arquitetura de dados deve assegurar que 
os dados subjacentes se movam de forma fluida 
e segura através das nuvens, independentemente 
de onde residam (no local ou em nuvens privadas 
ou públicas, internuvens ou nuvens híbridas). 

Opere em qualquer lugar, capitalizando sobre 
pegadas regionais

Cada provedor de nuvem pública tem centros 
de dados em diferentes localizações geográficas. 
Isso pode ser vantajoso se, por exemplo, você 
precisar de proximidade com filiais ou usuários 
finais específicos. Com os usuários finais, você 
pode achar ideal executar cargas de trabalho em 
várias implementações de provedores de nuvens 
em regiões específicas para minimizar a latência 
da rede, maximizar o rendimento da rede 
entre usuários e dados e aderir aos requisitos 
de georresidência e questões de soberania.

Parte um: 

Entendendo os benefícios da adoção 
de uma estratégia de multinuvem (continuação)

Permitir a continuidade dos negócios 
e recuperação de desastres 

Manter todos os recursos de nuvem em um único 
host pode ser muito arriscado. Ao aproveitar 
as nuvens em várias geografias ou de diferentes 
provedores de nuvem, as empresas podem reduzir 
o risco e garantir o tempo de atividade e a adesão 
aos SLAs, criando arquiteturas resilientes que 
garantem que suas aplicações permaneçam 
em funcionamento apesar das interrupções em 
um determinado centro de dados ou provedor 
de nuvem. Uma estratégia multinuvem diminui 
a possibilidade de ataques de negação de serviço 
distribuído, melhora a confiabilidade e diminui 
a probabilidade de falhas catastróficas. 
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Uma abordagem multinuvem introduz algumas 
questões delicadas do gerenciamento de dados, 
apesar de suas muitas vantagens. Efetivamente, 
em uma pesquisa recente, 73% dos entrevistados 
concordaram que gerenciar um ambiente 
multinuvem é um desafio.7 Com a explosão 
do volume de dados e o surgimento de novos 
tipos de dados, os dados de sua empresa se 
espalham pelos sistemas locais, assim como 
pelas nuvens públicas e privadas. Isso cria 
mais silos de dados, dificultando a conexão, 
transformação, gerenciamento e sincronização 
de todos esses dados díspares em tempo real. 
Como a maioria das organizações trabalha 
atualmente com vários provedores de serviços 
de nuvem, elas enfrentam obstáculos comuns 
em relação à acessibilidade, integração, 
visibilidade, segurança e governança de dados. 

Vejamos alguns dos desafios em um mundo 
multinuvem altamente distribuído:

Silos de dados: Sempre que você introduz outro 
provedor de nuvem em seu ambiente de dados, 
você também levanta a possibilidade de adicionar 

outro silo de dados à sua organização Cada 
provedor de nuvem tem ofertas diferentes com APIs 
diferentes, causando muita movimentação e cópia 
de dados Também pode dificultar o gerenciamento 
e compartilhamento de dados com equipes, 
unidades de negócios e parceiros externos.

Integração: Alguns serviços de nuvem podem 
operar sem dificuldades imediatamente após 
a implantação Ainda assim, muitos requerem 
algum nível de integração, especialmente se você 
os estiver vinculando a outros recursos dentro 
de seus ambientes de TI, como um website ou 
banco de dados Para otimizar as operações, 
você deverá abordar as diferenças entre cada 
nuvem em áreas como APIs, conteinerização, 
recursos, funções e protocolos de segurança.

 Portabilidade e interoperabilidade de dados: 
Quando os componentes são movidos para uma 
nuvem, você também pode enfrentar desafios 
de interoperabilidade com seus sistemas no 
local. Considere o exemplo de uma empresa 
de varejo que moderniza seu banco de dados 
legado para o Snowflake Ao mesmo tempo, sua 

Parte dois: 

Entendendo os riscos da adoção 
de uma estratégia de multinuvem 

equipe de marketing está utilizando o Microsoft 
Azure Synapse Analytics para gerir campanhas 
de marketing personalizadas E sua equipe de 
ciência de dados está usando o Google BigQuery 
para projetos de aprendizado de máquina (ML). 

Conforme as aplicações se espalham por várias 
nuvens, a nova arquitetura deve assegurar que 
os dados subjacentes sejam interoperáveis 
e se movam sem dificuldades através das 
nuvens, independentemente de onde residam 
(no local, em nuvens privadas ou públicas, ou 
em um ambiente multinuvem). A empresa deve 
assegurar a interoperabilidade entre esses 
sistemas e, se necessário, solucionar problemas 
em caso de interrupção, sem interromper os 
empreendimentos comerciais em andamento.

Latência: Em um mundo multinuvem, os dados 
poderiam residir em múltiplas localizações 
geográficas, o que poderia causar problemas 
de atraso devido a sua proximidade com 
o usuário, a distância que ele deve percorrer, 
etc. Isso poderia levar a uma diminuição da 
produtividade, o que é contraproducente para uma 
abordagem multinuvem ágil, flexível e eficiente.
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Desafios de segurança: Uma abordagem 
multinuvem pode aumentar os riscos de 
segurança devido mais oportunidades para um 
ataque Por exemplo, há mais interconexões 
entre as nuvens, mais ferramentas em silos que 
devem assegurar, manter, monitorar e aplicar 
novos serviços em nuvem, e políticas, processos 
e controles consistentes com base em função 
Independentemente do provedor de nuvem que 
estiver usando, você deve considerar a necessidade 
de criptografar os dados em múltiplas nuvens. 

À medida que as organizações começam 
a implantar várias nuvens, elas não contam 
com transparência entre divisões ou regiões, 
o que torna crítica a visibilidade em tempo real 
em toda a infraestrutura de multinuvem. Além 
disso, as organizações têm dificuldades para 
obter informações ou conhecimentos sobre 
custo, configuração, uso e desempenho em 
um ambiente de multinuvem devido à falta 
de um console central ou de um painel único.

Parte dois: 

Entendendo os riscos da adoção 
de uma estratégia de multinuvem (continuação) 

Governança e conformidade: Plataformas 
de TI altamente escalonadas, compartilhadas 
e automatizadas, como a nuvem, podem ocultar 
a localização geográfica dos dados, tanto do 
cliente quanto do prestador de serviços, levando 
a violações regulatórias As organizações precisam 
de uma governança de dados abrangente, de 
ponta a ponta, incluindo a aplicação consistente 
de dados, políticas de acesso, controles de 
segurança de usuários, metadados e padrões 
de qualidade de dados através das nuvens.

Custos excessivos: Custos e orçamentos 
excessivos são frequentes em um ambiente 
de multinuvem e multi-híbrido devido à falta 
de visibilidade de quais dados residem em 
qual nuvem e se a informação é sensível ou 
não. Mover dados para e de data warehouses 
e data lakes na nuvem incorre em custos 
significativos de transferência de dados. 

Restrições de recursos: Em uma pesquisa 
recente, mais de 57% dos entrevistados citaram 
a falta de qualificação como um desafio significativo 
na adoção e operacionalização de estratégias 
de multinuvem devido a fluxos de trabalho 
inconsistentes entre ambientes de nuvens e equipes 
que trabalham em silos. Infelizmente, isso torna 
a contratação de recursos técnicos especializados 
fluentes em ambientes de multinuvem um desafio.8 

Complexidade técnica e operacional: À medida 
que a adoção da nuvem é acelerada, os líderes 
de dados e TI podem achar difícil conectar uma 
nuvem e multinuvens com ambientes locais. 
A comunicação desses produtos desconexos 
pode levar a uma constante integração do 
tipo "faça você mesmo", mudanças de roteiro, 
projetos excessivos e qualidade e governança 
de dados inconsistente. 

Desafios comuns da integração de dados para o gerenciamento de dados em multinuvem: Os CIOs e CDOs atuais que buscam otimizar custos, aumentar 
a produtividade e compartilhar os dados em toda a empresa enfrentam três desafios comuns na integração de dados para modernização de análises. 
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Se um ambiente de multinuvem surgir 
por questões de soberania de dados, 
o desejo de evitar o aprisionamento 
tecnológico, ou fusões e aquisições, 
as organizações querem a flexibi-
lidade de executar seus serviços 
de gerenciamento de dados através 
de ecossistemas de nuvens.

O gerenciamento de dados entre nuvens 
permite que os serviços executados 
em diferentes ecossistemas de 
nuvens funcionem sem problemas. 
Por exemplo, um engenheiro de 
dados pode encontrar dados em 
um catálogo de dados e serviço 
de marketplace rodando no AWS, 
que usa um serviço de integração 
de dados rodando no Microsoft Azure 
para acessar dados do Snowflake 
e movê-los para o Google Cloud para 
uso em um projeto no TensorFlow. 
Veja na Figura 1 uma ilustração do 
gerenciamento de dados multinuvem 
e entre nuvens.

Parte Três: 

Como uma plataforma de gerenciamento de dados 
de nuvem neutra transpõe a divisão da multinuvem
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Figura 1: Exemplo de arquitetura de referência para gerenciamento de dados de ponta a ponta, multinuvem.
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Figura 2: A IDMC da Informatica é a única e a mais completa plataforma que você vai precisar 
para o gerenciamento de dados moderno de multinuvem.

Vencendo com a multinuvem: Como impulsionar uma vantagem competitiva e superar os desafios da integração de dados

Parte Três: 

A necessidade de uma nuvem de gerenciamento 
de dados independente e neutra
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Gerenciar e inovar com seus dados 
determina se você se torna um inovador da 
indústria ou se é deixado para trás. A solução 
Intelligent Data Management Cloud (IDMC) 
da Informatica foi desenvolvida para ajudar 
empresas a lidar de modo eficiente com 
desafios complexos relacionados a dados 
dispersos e fragmentados com o propósito 
de inovar concretamente com seus dados 
em qualquer plataforma, nuvem, bem como 
em qualquer ambiente seja multinuvem 
ou multi-híbrido. 

A IDMC é a plataforma de gerenciamento de 
dados mais abrangente do setor, alimentada 
por inteligência artificial, oferecendo mais de 
260 serviços em nuvem inteligentes (IICS) 
para descobrir todos os seus dados, acessar 
e ingerir seus dados onde quer que estejam, 
processá-los da maneira que você quiser, 
garantir sua confiança, democratizá-los sobre 
uma base de governança e fornecer insights 
inteligentes com visões 360 de seu negócio. 
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Somente a Informatica oferece uma plataforma 
abrangente que oferece suporte a todas as suas 
necessidades de gerenciamento de dados na 
nuvem. Mesmo com a evolução dos requisitos 
de integração e as mudanças tecnológicas, 
a IDMC permite acelerar a implantação, mover 
projetos para a produção e melhorar a tomada 
de decisões e a análise preditiva orientada pela IA.

A IDMC ajuda as organizações a cumprir suas 
primeiras iniciativas digitais e criar uma frente 
competitiva com os seguintes atributos essenciais: 

•  Ganho de escala elástica para atender 
às demandas de negócios em aceleração: 
A IDMC é baseada em microsserviços 
e orientada por API, dimensionando todas 
as cargas de trabalho da empresa com 
processamento elástico e sem servidor 
para promover a democratização dos dados 
e capacitar os usuários corporativos com 
insights orientados por dados.

•  Aceleração do tempo para insights com 
inteligência alimentada por IA e metadados: 
O motor de metadados alimentado por IA da 
Informatica, CLAIRE™, é o núcleo da IDMC 
e permite que os clientes com recursos de IA 
e ML obtenham insights a partir de coletâneas 
de dados em minutos, ao invés de meses. 

•  Acesso e compartilhamento de dados em qual
quer nuvem ou plataforma: A IDMC executa todas 
as cargas de trabalho em escala empresarial na 
nuvem e atualmente processa mais de 22 trilhões 
de transações por mês, capacitando as organiza-
ções a se conectar, acessar, consumir e governar 
os dados por onde quer que eles fluam: os 
ambientes de nuvem, nuvens para ambientes 
locais, ou ambientes locais para ambientes locais.

•  Conexão e automatização de dados com 
gerenciamento de dados em nuvem com 
pouco código e sem código: A IDMC maximiza 
a agilidade e colaboração com uma experiência 
de pouco código ou sem código, permitindo 
que você responda às exigências dinâmicas 
do negócio e às mudanças em tempo real, 
sem as despesas gerais de desenvolvimento 
e manutenção do código. 

•  Proteção e consumo de dados com 
segurança: A IDMC oferece alguns dos 
mais altos padrões de segurança de dados 
e governança da indústria para definir e aplicar 
políticas de regulamentação e privacidade que 
garantam que as equipes adequadas possam 
acessar e compreender rapidamente dados 
e outros artefatos, tais como modelos de IA 
e pipelines. 

•  Escolha de qualquer serviço em nuvem 
a qualquer momento: O novo modelo de 
preços da Informatica, Informatica Processing 
Unit (IPU), permite que você consuma serviços 
através da IDMC com base na capacidade 
que você precisa a qualquer momento para 
qualquer serviço e de qualquer fonte à medida 
que suas necessidades mudam. 

Vencendo com a multinuvem: Como impulsionar uma vantagem competitiva e superar os desafios da integração de dados

Parte Três: 

A necessidade de uma nuvem de gerenciamento 
de dados independente e neutra (continuação)
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A IDMC ajuda você a se tornar mais orientado 
para os dados, desenvolver produtos e serviços 
mais inovadores e proporcionar experiências 
excepcionais aos clientes. 

Veja como: 

•  Aumente a produtividade da força de trabalho 
com acesso orientado por governança, confiança 
e autoatendimento para todos os clientes que 
necessitam de dados.

•  Impulsione a receita e a lucratividade com 
a operacionalização de modelos de IA e aprimore 
a precisão dos modelos com dados autorais, 
confiáveis e de alta qualidade.

•  Melhore a eficiência operacional com 
a simplificação e a otimização de fluxos 
de trabalho e processos empresariais.

•  Reduza o risco regulatório com a garantia 
de precisão e proteção de dados confidenciais.

•  Aumente a agilidade e a resiliência com uma 
visão de 360 graus das relações entre clientes, 
produtos e fornecedores na empresa.

Vencendo com a multinuvem: Como impulsionar uma vantagem competitiva e superar os desafios da integração de dados

Parte Três: 

Benefícios da abordagem da Informatica

TÉCNICO

MÍDIAS 
SOCIAIS

USO OPERACIONAL

NEGÓCIOS

®

O que (Quem?!) é CLAIRE?

CLAIRE é a inteligência de nossa Intelligent 
Data Management Cloud. Nosso motor 
de IA, CLAIRE, é construído sobre uma pilha 
de microsserviços moderna, elástica e sem 
servidor que conecta os consumidores de 
dados às fontes de dados de que necessitam. 
O motor CLAIRE permite que você descubra 
e compreenda de forma inteligente todos 
os dados dentro e fora da empresa, acesse 
e ingira todos os tipos de dados onde 
e quando quiser, faça a curadoria e preparação 
dos dados na forma de autoatendimento 
e proporcione uma visão única e confiável.

Figura 3: O mecanismo CLAIRE é a primeira tecnologia do setor equipada com IA 
e  orientada por metadados para o gerenciamento de dados.  



JDRF
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Desafio: 
Aumentar a produtividade e atender 
às necessidades futuras de captação 
de recursos, pesquisa e ativismo.

JDRF é a organização global líder no financiamento da pesquisa sobre o diabetes tipo 1 (T1D), com foco exclusivo e influência singular no esforço mundial 
para acabar com o T1D.

Solução: 
Usar o Intelligent Cloud Services da Informatica 
para conectar e integrar sistemas no local em 
plataformas de multinuvem, incluindo AWS, 
Microsoft Azure, Salesforce, web e móvel; 
e aumente o envolvimento com doadores, 
voluntários e a comunidade do T1D.

Resultados: 
Produtividade aumentada em até 40%, ajudando 
a concentrar mais recursos da organização sem 
fins lucrativos na captação de recursos, pesquisa 
e ativismo.

" Com a Informatica, estamos assumindo o controle de nossos dados para 
nos tornarmos o principal acelerador global de terapia contra a diabetes e, 
assim, tornar possíveis avanços que transformem vidas mais rapidamente." 

— Sri Mishra, CTO, JDRF

Vencendo com a multinuvem: Como impulsionar uma vantagem competitiva e superar os desafios da integração de dados

Integrar dados para ajudar a combater o diabetes tipo 1

Parte quatro: 

Estudos de caso



SendGrid
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Desafio: 
Melhorar a tomada de decisões comerciais 
com análises modernas e capacitar os usuários 
comerciais a encontrar e utilizar os dados de que 
necessitam para proporcionar as melhores 
experiências aos clientes.

Fundada em 2009, a SendGrid desenvolveu um serviço de e-mail com base em nuvem e inovador no setor para resolver os desafios de enviar e-mails 
eficazes em prol de empresas em crescimento.

Solução: 
União com o Amazon Redshift e o Looker para 
análises de nuvem e uma arquitetura híbrida 
de data warehouse.

Resultados: 
A SendGrid agora pode integrar endpoints 
SaaS, como os da Salesforce e da Zuora, 
ao Amazon Redshift, habilite o autosserviço 
para "integradores nativos" com integrações 
de dados simples, desenvolva e execute 
mapeamentos de ETL para o Amazon Redshift 
e migre dados facilmente para o AWS.

" Os líderes corporativos estão animados com as novas possibilidades 
de análises que estamos proporcionando com a Informatica e o AWS. 
O que antes era um sonho agora é realidade."

— Ken Apple, vice-presidente de Operações Comerciais e de Suporte Técnico da SendGrid

Vencendo com a multinuvem: Como impulsionar uma vantagem competitiva e superar os desafios da integração de dados

Oferecer melhores experiências aos clientes e funcionários usando o gerenciamento 
de dados em nuvem híbrida da Informatica para o AWS

Parte quatro: 

Estudos de caso



Lenovo Group Ltd.
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Desafio: 
Apoiar a inovação de produtos e agilidade 
comercial adotando novas tecnologias 
de marketing com base em nuvem e entregar 
dados relevantes dos clientes mais rapidamente 
aos usuários comerciais com envolvimento 
limitado de TI.

Lenovo Group Ltd. ou Lenovo PC International é uma empresa multinacional chinesa de tecnologia, sediada em Pequim, China, e em Morrisville, Carolina 
do Norte. Fundada em 1984, a Lenovo cresceu e se tornou a empresa líder em PCs da China. Depois, adquiriu a divisão de computadores pessoais da IBM, 
criadora do primeiro computador pessoal.

Solução: 
Sincronizar dados de clientes residentes em 
múltiplas nuvens como Salesforce, Eloqua, 
Marketo e Microsoft SQL Server, e integrar 
com mais de 30 fontes de dados de marketing 
e plataformas usando o Intelligent Cloud Services 
da Informatica.

Resultados: 
A Lenova agora pode criar integrações 4x mais 
rápido, proporcionando aos profissionais de 
marketing o acesso a dados confiáveis e úteis 
em tempo hábil.

" O Intelligent Cloud Services da Informatica nos permitiu cumprir 
cronogramas muito mais rápido e alcançar nossos objetivos como uma 
equipe de marketing sem esforços significativos de desenvolvimento."

— Demian Hardister, gerente sênior de Dados de marketing e estratégia tecnológica, Lenovo

Vencendo com a multinuvem: Como impulsionar uma vantagem competitiva e superar os desafios da integração de dados

Gigante da tecnologia potencializa a automação de marketing por um ambiente de multinuvem

Parte quatro: 

Estudos de caso
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Conforme os dados são movidos para a nuvem, 
a tecnologia de dados também deve se mover. 
Uma abordagem de multinuvem promete 
muitos benefícios, mas também envolve 
riscos e complexidades. Um ambiente de 
multinuvem deve proporcionar uma maneira 
de coletar, compartilhar e colaborar com 
os dados de forma contínua. Uma plataforma 
de gerenciamento de dados unificada, 
neutra, alimentada por IA e de multinuvem 
pode fornecer às organizações acesso 
de autoatendimento a dados confiáveis 
e análises em tempo real em qualquer nuvem, 
em qualquer lugar e em qualquer escala.

Visite-nosVisite-nos para aprender como a Intelligent 
Data Management Cloud pode capacitá-lo 
a atender as demandas de transformação 
orientada por dados em um ecossistema 
híbrido e de multinuvem.

Vencendo com a multinuvem: Como impulsionar uma vantagem competitiva e superar os desafios da integração de dados

SAIBA MAIS

Conclusão

https://www.informatica.com/br/platform.html
https://www.informatica.com/br/platform.html
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Sobre a Informatica®

ENTRE EM CONTATO 
CONOSCO

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. 
a Informatica Cloud First. Data Always™.

1  IDC InfoBrief, patrocinado por Informatica, Driving Business Value from Data in the Face of Fragmentation and Complexity, doc #US48293521, novembro 2021
2  IDC InfoBrief, patrocinado por Informatica, Driving Business Value from Data in the Face of Fragmentation and Complexity, doc #US48293521, novembro 2021
3  Pesquisa sobre Percepções de nuvem híbrida e multinuvem, https://blogs.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/2022/01/Microsoft-Cloud-Survey-Results-Final.pdfhttps://blogs.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/2022/01/Microsoft-Cloud-Survey-Results-Final.pdf, outubro de 2021
4  https://www.cxotoday.com/cloud/why-multi-cloud-is-becoming-the-new-norm-for-financial-companieshttps://www.cxotoday.com/cloud/why-multi-cloud-is-becoming-the-new-norm-for-financial-companies
5  https://risnews.com/retailers-continue-lean-cloud-win-battle-multiple-fronts https://risnews.com/retailers-continue-lean-cloud-win-battle-multiple-fronts
6  IDC InfoBrief, patrocinado por Informatica, Driving Business Value from Data in the Face of Fragmentation and Complexity, doc #US48293521, novembro 2021
7  Pesquisa sobre Percepções de nuvem híbrida e multinuvem, https://blogs.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/2022/01/Microsoft-Cloud-Survey-Results-Final.pdfhttps://blogs.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/2022/01/Microsoft-Cloud-Survey-Results-Final.pdf, outubro de 2021
8  https://www.hashicorp.com/state-of-the-cloudhttps://www.hashicorp.com/state-of-the-cloud

C L O U D  F I R S T.  D ATA  A LW AY S.™

https://www.informatica.com/br/trademarks.html
https://www.informatica.com/br
https://www.linkedin.com/company/informatica
https://twitter.com/Informatica
https://www.informatica.com/br/contact-us.html
https://blogs.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/2022/01/Microsoft-Cloud-Survey-Results-Final.pdf
https://www.cxotoday.com/cloud/why-multi-cloud-is-becoming-the-new-norm-for-financial-companies
https://risnews.com/retailers-continue-lean-cloud-win-battle-multiple-fronts
https://blogs.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/2022/01/Microsoft-Cloud-Survey-Results-Final.pdf
https://www.hashicorp.com/state-of-the-cloud

	Apresentação: 
	A multinuvem é o novo normal e veio para ficar
	Parte um: 
	Entendendo os benefícios da adoção de uma estratégia de multinuvem
	Parte dois: 
	Entendendo os riscos da adoção de uma estratégia de multinuvem 
	Parte Três: 
	Como uma plataforma de gerenciamento de dados de nuvem neutra transpõe a divisão da multinuvem
	A necessidade de uma nuvem de gerenciamento de dados independente e neutra
	Benefícios da abordagem da Informatica
	Parte quatro: 
	Estudos de caso
	JDRF
	SendGrid
	Lenovo Group Ltd.
	Conclusão
	Sobre a Informatica®

	Back button 9: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 

	Next button 9: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 



