
Aproveitando 
o potencial dos dados
Histórias de sucesso que mostram a inovação 
orientada por dados em Data Governance 
e Data Privacy 



Você está superando sua concorrência ao aproveitar o potencial dos dados com inovação 
e inteligência, impulsionando a transformação digital orientada por dados e colhendo os 
benefícios para sua organização. Fazemos parceria com nossos clientes para garantir que 
eles alcancem os objetivos com nossas soluções e serviços de gerenciamento de dados. 
Além disso, os ajudamos a divulgar suas realizações. 

Neste e-Book, você verá exemplos de sucesso de organizações — de grande e pequeno 
porte — em todo o mundo, em uma variedade de setores e casos de uso. Essas 
organizações compartilharam suas histórias para ajudar outras a aprender com suas 
experiências, promover sua inovação e seus esforços para um público mais amplo, 
e encorajar a colaboração entre pares nas organizações. 

Se quiser compartilhar como sua organização está inovando e impulsionando 
uma transformação digital orientada por dados com o suporte da Informatica, 
adoraríamos ajudar. Envie sua indicação  entrando em contato conosco aquientrando em contato conosco aqui.

Vocês são os especialistas em inovação. 
A Informatica é sua apoiadora. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Freferences%40informatica.com%252F&data=02%257C01%257Cbwise%40informatica.com%257Ced5a6efbac24470994fa08d79f6426a5%257C2638f43ef77d4fc7ab927b753b7876fd%257C0%257C0%257C637153124800391128&sdata=kc3HTPIyEARsS2Obi9M3mAB%252FEsUzSYJNoCbcDVB0QKg%253D&reserved=0
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https://www.informatica.com/br/about-us/customers.html
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Recebedor do Prêmio
Informatica Innovation

A Informatica nos ajuda a lidar com a governança e o gerenciamento 
de dados com inovação e mais eficácia e nos oferece as ferramentas 
para ganhar mais negócios e reter nossos clientes existentes.
—  Ronald Chung 

Diretor de seção, dados empresariais, AIA Singapore

AIA Singapore
•   Objetivo: Automatizar o fornecimento de dados
•   Setor: Seguros
•   Sede no país: Cingapura

Forneceu um entendimento 
mais profundo
das informações do cliente e outros dados 
de negócios com um conjunto único e claro 
de definições em toda a empresa

Metas:
•  Aumentar a compreensão sobre 

o estado e a integridade dos dados 
empresariais em toda a empresa, 
inclusive processos de apólice 
de seguro e padrões de dados

•  Descobrir e entender dados 
financeiros e dos clientes em 
contexto com base em linhagem 
e metadados inteligentes

•  Melhorar a qualidade de dados 
para impulsionar as vendas, 
melhorar a tomada de decisões 
e reduzir os custos operacionais

Solução:
•  Desenvolver uma estrutura de 

gerenciamento de governança de 
dados de nível empresarial e um 
glossário comercial colaborativo 
usando o Informatica Axon Data 
Governance

•  Ler e indexar automaticamente 
metadados de sistemas centrais 
com o Informatica Enterprise 
Data Catalog

•  Usar o Informatica Data Quality 
para criação de perfil de dados 
regulares e controle dos principais 
indicadores-chave de desempenho 
(KPIs) e correções

Resultados:
•  Oferece melhor compreensão das 

informações do cliente e outros 
dados de negócios com um conjunto 
único e claro de definições em toda 
a empresa

•  Demonstra toda a linhagem de 
dados com rastreamento completo 
da movimentação e transformações 
de dados em toda a organização

•  Mantém a qualidade de dados 
alta, oferecendo à AIA Singapore 
informações melhores para otimizar 
as vendas, a tomada de decisões 
e os custos

Leia a história 
de sucesso completa

aia.com.sg

https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/aia-singapore_customer-story_3718.pdf
https://www.aia.com.sg
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O Informatica Axon Data Governance e o Enterprise Data Catalog 
auxiliam na governança e no gerenciamento dos dados de modo 
muito mais profissional.
—  Victor Garcia 

Líder em governança de dados, Generali Espanha

Assicurazioni Generali
•   Objetivo: Migrar para o mundo digital com uma base de dados confiável
•   Setor: Seguros 
•   Sede no país: Itália

generali.com

Controlou os dados 
financeiros
para estarem em conformidade com 
a diretiva Solvência II da União Europeia

Metas:
•  Aumentar a percepção dos 

funcionários sobre a governança 
de dados, minimizar os processos 
manuais e criar uma cultura orientada 
por dados em todas as unidades 
da organização

•  Organizar dados em toda a empresa 
para permitir que os funcionários 
descubram e façam um levantamento 
dos ativos de dados

•  Aprimorar a qualidade de dados 
de seguros e de diretivas para dar 
suporte a uma estratégia de dados 
em processo de evolução e ao novo 
centro de soluções de análise

Solução:
•  Implantar o Informatica Axon 

Data Governance para fornecer 
governança de dados integrada, 
automatizada e inteligente em 
escala

•  Verificar e catalogar dados auto-
maticamente usando o Informatica 
Enterprise Data Catalog

•  Integrar governança, catalogação 
e qualidade de dados para o geren-
ciamento holístico de dados e para 
uma análise de impacto

Resultados:
•  Acelera os processos de governança 

de dados e economiza tempo para 
35 proprietários de dados e para 
45 administradores de dados com 
a automação de processos que 
eram manuais no passado

•  Capacita os funcionários para 
descobrirem dados usando uma 
pesquisa simples, com exibição 
completa da linhagem de dados

•  Aumenta a confiabilidade e o senso 
de propriedade de dados ao criar 
as bases para uma nova visão 
empresarial com o Big Data 
Analytics

Leia a história 
de sucesso completa

Assista ao vídeo do cliente

https://www.generali.com
https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/generali_customer-story_3793.pdf
https://video.informatica.com/detail/video/6102660486001
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A Informatica nos permite usar dados em tempo real para otimizar 
a telemática e o gerenciamento da frota para que possamos 
economizar e atingir nossas metas.
—  Christopher Cerruto 

Vice-presidente de análise e arquitetura empresarial global, Avis Budget Group

Avis Budget Group
•   Objetivo: Otimizar o gerenciamento da frota
•   Setor: Transporte
•   Sede no país: Estados Unidos
•   Plataforma de nuvem: AWS (Amazon Web Services)

Metas:
•  Conectar uma frota enorme de 

650.000 veículos em tempo real 
e com uma visão global completa 
para aumentar a eficiência, reduzir 
custos e gerar receita 

•  Reduzir o risco dos negócios com 
criação de perfil e controle dos 
dados de telemática a partir de 
sistemas de navegação e GPS de 
veículos e descoberta antecipada 
de problemas de qualidade de dados

•  Documentar os principais recursos, 
como dados da frota e de telemática, 
ao mesmo tempo que captura 
o contexto dos negócios com 
especialistas no assunto

Solução:
•  Implantar soluções da Informatica 

na AWS para operacionalizar dados 
e executar o Real-Time Analytics 
como parte de uma plataforma 
de última geração

•  O Informatica Axon Data Governance 
automatiza a governança de 
dados ajudando a padronizar 
processos e a formalizar funções 
de administração de dados

•  Organizar dados da frota e de 
telemática usando o Informatica 
Enterprise Data Catalog para 
oferecer visibilidade para 
a localização de dados, linhagem 
e contexto empresarial

Resultados:
•  Oferece suporte à análise global 

de veículos com um pipeline de 
dados de ponta a ponta, dando 
aos administradores da frota 
acesso muito mais rápido para 
controlar os veículos em tempo real 

•  Reduz riscos melhorando a qualidade 
de dados e a governança, ajudando 
a garantir que os dados da frota este-
jam completos e no formato certo

•  Aumenta a produtividade permitindo 
que os usuários empresariais 
pesquisem, localizem e entendam 
os recursos de dados por conta 
própria, com visibilidade da 
linhagem de dados

Leia a história 
de sucesso completa

Assista ao vídeo do clienteavisbudgetgroup.com

Vencedor do Informatica 
Innovation Award

650.000 veículos
conectados como parte de uma iniciativa 
global que otimizou seus negócios 
de aluguel de veículos

https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/avis-budget-group_customer-story_3748.pdf
https://video.informatica.com/detail/video/6072403944001
https://avisbudgetgroup.com
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Antes, era preciso 6 meses para gerar os arquivos usados em relatórios 
de clientes que agora podem ser feitos em 2 ou 3 dias, uma redução de 
95% no esforço manual para analisar dados, o que nos permite expandir 
o escopo de nosso esforço de projeto para operações clínicas essenciais.
—  Joseph Fagnoni 

Conselheiro executivo de dados e análises, CVS Health

Reduziu o tempo 
de processamento
de seis meses para dois dias para a entrega 
de arquivos essenciais aos clientes

Metas:
•  Continuar oferecendo aos clientes 

os produtos e serviços de que 
precisam para permanecer no 
caminho para uma saúde melhor. 

•  Necessidade de melhorar a qualidade 
dos dados, inclusive escalabilidade, 
trabalho manual intensivo, repeti-
tividade, compromissos perdidos 
e longos períodos de ciclo. 

Solução:
•  Utilizar o Informatica Data Quality 

para monitorar o fornecimento 
e a precisão dos arquivos

•  Monitoramento automatizado 
de arquivos para problemas 
de qualidade de dados 

•  Criação de uma revisão de 
Autorização Prévia (PA), usada 
quando os clientes fazem transição 
para a CVS Health para garantir 
uma experiência positiva do 
membro 

Resultados:
•  Capacitada a criar aplicativos 

que criam relatórios detalhados 
e de resumo, processando cerca 
de 3.000 arquivos por ano

•  Tempo de revisão reduzido 
de horas para minutos 

•  Redução de custos de vários 
projetos importantes como 
resultado da adoção 

cvshealth.com

Vencedor do Informatica 
Innovation Award

CVS Health
•   Objetivo: Gerenciar um programa estratégico de comercialização
•   Setor: Serviços de saúde 
•   Sede no país: Estados Unidos
•   Categoria do prêmio de inovação: Especialista em inovação: Data Governance e Data Privacy

Saiba mais sobre a solução

https://cvshealth.com
https://www.informatica.com/br/products/data-quality.html
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Superamos um marco importante em nossa transformação com 
a implantação do Informatica Data Privacy Management. Todos, da liderança 
às equipes técnicas, têm convicção na solução. Com a Informatica, 
construímos a base de dados privada e segura necessária para criar 
os serviços dinâmicos que nossos clientes desejam.
—  Líder de governança e privacidade de dados empresariais 

Empresa de serviços financeiros

Empresa de serviços financeiros
•   Objetivo: Proteger informações financeiras pessoais
•   Setor: Serviços financeiros
•   Sede no país: Estados Unidos

Acelerou o acesso
às exibições e insights úteis que antes 
levariam meses para obter

Metas:
•  Resolver a alta sensibilidade 

do cliente em relação a privacidade 
e proteção de dados

•  Criar uma base segura para ofertas 
de serviços financeiros mais 
dinâmicas

•  Atender às exigências regulatórias 
de governança e privacidade 
de dados

Solução:
•  Identificar e ajudar a proteger 

informações financeiras pessoais 
usando o Informatica Data Privacy 
Management

•  Criar uma exibição empresarial dos 
dados do cliente, com a capacidade 
de concentrar nos detalhes

•  Reduzir o risco em toda a empresa 
por meio do rastreamento 
e monitoramento contínuos 
de dados confidenciais

Resultados:
•  Cria uma exibição sem precedentes 

de dados pessoais e financeiros 
confidenciais e identifica riscos 
potenciais

•  Acelera o acesso às exibições 
e insights úteis que antes levariam 
meses para se obter

•  Fornece uma primeira etapa para as 
próximas iniciativas de catalogação 
e governança de dados

Saiba mais sobre a solução

Empresa de serviços 
financeiros

https://www.informatica.com/br/products/data-security/data-privacy-management.html#fbid=4b-cxYYFbG0
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Nosso programa de Data Governance está estrategicamente posicionado para aumentar 
a adoção de um data lake conforme a FWD se esforça para ser uma organização que toma 
decisões orientadas por dados, garantindo que nossa comunidade digital e de dados entenda 
o significado contextual dos dados, confie na integridade dos dados e possa contar com 
a propriedade transparente estabelecida para qualquer resolução de problemas de dados.

—  Sin Wei Lee 
Diretora, governança de dados do grupo, FWD Group

Melhoria da eficiência 
operacional
com o fornecimento de um painel integrado para 
atender os clientes com informações completas 
e atualizadas do cliente em todas as linhas 
de negócios e pontos de contato

Metas:
•  Estabelecer um conjunto consistente 

de padrões de governança de dados 
e protocolo para gerenciar dados

•  Fortalecer os recursos de Data 
Governance em entidades 
operacionais na Ásia

•  Fornecer às partes interessadas 
internas e externas maior confiança 
na qualidade de dados e proteger 
os dados do cliente

Solução:
•  Identificar todos os dados PII na FWD 

e garantir que estejam protegidos 
e seguros

•  Criar um data lake, garantindo que 
a comunidade digital e de dados 
compreenda o significado contextual 
dos dados, confie na integridade 
dos dados e seja capaz de contar 
com a propriedade claramente 
estabelecida para resolução 
de qualquer problema de dados

•  Criar novas experiências para 
o cliente com produtos relevantes 
e fáceis de entender, compatíveis 
com tecnologia digital

Resultados da meta:
•  Maior APE como resultado da 

melhoria da qualidade dos dados, 
que permitiu à FWD desenvolver 
marketing personalizado mais 
preciso e recursos de venda cruzada 
em diferentes linhas de negócios

•  Aumento de ROI em marketing com 
uma redução significativa nas taxas 
de devolução de e-mails

•  Melhoria da eficiência operacional 
em call centers, por meio da solução 
subjacente fornecida pela Informatica, 
que fornece um painel integrado 
para atender nossos clientes com 
informações completas e atualizadas 
sobre os clientes em todas as linhas 
de negócios e pontos de contato

fwd.com

Homenageado do Informatica 
Innovation Award

FWD Group Financial Services
•   Objetivo: Fortalecer os recursos de governança de dados em entidades operacionais na Ásia
•   Setor: Serviços financeiros
•   Sede no país: Cingapura
•   Plataforma de nuvem: AWS (Amazon Web Services) e Microsoft Azure
•   Categoria do prêmio de inovação: Especialista em inovação: Estratégia e visão

Saiba mais sobre a solução

https://www.fwd.com
https://www.informatica.com/br/products/data-quality.html
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O futuro da área da saúde é bastante claro: em algum momento, 
o mascaramento de dados será necessário. Com o Informatica 
Dynamic Data Masking, estamos à frente da curva.
—  Gary Morreale  

Diretor, serviços de dados, Independence Health Group

Independence Health Group
•   Objetivo: Segurança de dados 
•   Setor: Serviços de saúde
•   Sede no país: Estados Unidos

Dados protegidos para 
8,3 milhões de segurados
para evitar o alto custo de violações 
de dados de saúde

Metas:
•  Proteger informações de saúde 

protegidas (PHI) para 8,3 milhões 
de segurados com o intuito de 
proteger os clientes e evitar o alto 
custo de violações de dados da área 
da saúde 

•  Permitir que desenvolvedores 
locais e externos testem aplicativos 
usando dados reais, mas com 
informações confidenciais e/ou 
de identificação pessoal ocultadas 

•  Criar valor abrindo dados para 
colaboração segura com parceiros 
externos de processamento 
de dados

Solução:
•  Usar o Informatica Dynamic Data 

Masking para desidentificar dados, 
tornando anônimos nomes de mem-
bros, datas de nascimento, números 
de previdência social e outros dados 
confidenciais em tempo real 

•  Aplicar o mascaramento de dados 
em ambientes estruturados de 
não produção primeiro, inclusive 
um armazém de dados Teradata 
e bancos de dados Microsoft SQL 
Server e Oracle

•  Implantar o Informatica Data Privacy 
Management para continuar 
a impulsionar as iniciativas 
de privacidade de dados

Resultados:
•  Aumenta a privacidade e a segurança 

dos dados para indivíduos e famílias, 
aumentando a fidelidade, a confiança 
e a retenção do cliente, ajudando 
a proteger os resultados finais 

•  Capacita os desenvolvedores a criar 
e testar com rapidez aplicativos 
de alta qualidade sem o risco de 
acesso não autorizado aos dados 

•  Torna os dados seguros para uso 
fora da organização, incluindo 
colaboração no processamento 
de dados

Leia a história 
de sucesso completa

ibx.com

https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/independence-health-group_customer-story_3750.pdf
https://www.ibx.com
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Ter uma solução automatizada e integrada da Informatica está fazendo 
a diferença em nosso programa de governança de dados, uma vez 
que você não consegue gerenciar o que não pode ver.
—  Paul Keller  

Diretor sênior, governança de dados corporativos, L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan
•   Objetivo: Fortalecer a segurança e a privacidade, melhorando a governança de informações 

pessoais de saúde (PHI) e informações de identificação pessoal (PII)
•   Setor: Saúde – Pagador
•   Sede no país: Estados Unidos

lacare.org

Gerenciou um 
crescimento de 8x
impulsionado pela ACA (Affordable 
Care Act, também conhecida como 
Obamacare)

Metas:
•  Fortalecer a segurança e a priva-

cidade, melhorando a governança 
de informações pessoais de saúde 
(PHI) e informações de identificação 
pessoal (PII)

•  Aumentar a qualidade dos dados 
do fornecedor de saúde que 
chegam à organização e ajudar 
os fornecedores de saúde a limpar 
seus próprios dados

•  Entender os dados do fornecedor 
de saúde no contexto de negócios 
em sua linhagem, da ingestão 
até o destino final para relatórios 
e análises

Solução:
•  Usar o Informatica Enterprise Data 

Catalog para descobrir PHI/PII em 
toda a empresa e catalogar dados 
adicionais conforme o programa 
de governança amadurece

•  Validar a qualidade dos dados na ori-
gem automaticamente usando mais 
de 2.200 regras do Informatica Data 
Quality e comunicar inconsistências 
e erros aos fornecedores

•  Obter visibilidade dos dados no 
contexto de negócios usando 
o Informatica Axon Data Governance 
para ter consistência e colaboração

Resultados:
•  Melhora a segurança e a conformi-

dade, ao mesmo tempo que ajuda 
a organização a gerenciar o cres-
cimento de 8x impulsionado pela 
ACA (Affordable Care Act, também 
conhecida como Obamacare)

•  Aumenta a qualidade dos dados da 
MCO (Managed Care Organization, 
Organização de Serviços de Saúde) 
que chegam à empresa de menos 
de 30% para mais de 95%

•  Fornece dados confiáveis para 
relatórios e análises com o objetivo 
de melhor compreender os determi-
nantes sociais, permitindo avanços 
na saúde da população

Leia a história 
de sucesso completa

https://lacare.org
https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/la-care-health-plan_customer-story_3853.pdf
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O programa de Data Governance que implantamos com as soluções 
da Informatica foi extremamente útil durante o surto da COVID-19, 
uma vez que pudemos contar com nossos dados quando mais 
precisamos deles.
—  Líder de governança e privacidade de dados 

Grande empresa de serviços ambientais

Grande empresa de serviços ambientais
•   Objetivo: Atender às novas leis de privacidade
•   Setor: Energia – Companhias de serviços públicos
•   Sede no país: Estados Unidos
•   Plataforma de nuvem: AWS (Amazon Web Services)

Metas:
•  Atender à CCPA (California Consumer 

Privacy Act, Lei de Privacidade do 
Consumidor da Califórnia) e se 
preparar para cumprir as novas leis 
de privacidade em outros estados

•  Melhorar a produtividade do 
administrador de dados e aprimorar 
os recursos de análise reunindo os 
dados do cliente em um só lugar

•  Evitar que informações 
confidenciais e informações de 
identificação pessoal (PII) sejam 
lidas e usadas por pessoas mal-
intencionadas em caso de violação

Solução:
•  Automatizar a descoberta, 

identificação e proteção de dados 
do cliente usando o Informatica Axon 
Data Governance e o Informatica 
Data Privacy Management

•  Monitorar metadados técnicos 
e linhagem de dados catalogando 
dados automaticamente com 
o Informatica Enterprise Data Catalog

•  Desidentificar informações 
confidenciais, mantendo o contexto, 
a forma e a integridade usando 
o Informatica Persistent Data 
Masking

Resultados:
•  Reduz a exposição ao risco 

operacionalizando a governança 
de dados, tornando mais fácil 
atender à CCPA e às outras leis de 
privacidade que surgem em escala

•  Melhora a produtividade do 
administrador de dados, recuperando 
centenas e horas por ano, enquanto 
fornece uma base de dados 
confiável para análises

•  Torna as informações do cliente 
e dados confidenciais seguros 
para uso na criação de novo valor 
de negócios visando acelerar 
a transformação digital

Leia a história 
de sucesso completa

Grande empresa de 
serviços ambientaisAprimorou a produtividade 

do administrador de dados
recuperando centenas de horas por ano, 
enquanto forneceu uma base de dados 
confiável para análises

https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/large-environmental-services-company_customer-story_3935en.pdf
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A Nissan está gerando resultados digitais em todos os níveis de nosso negócio 
e usando dados para chegar a esses resultados mais rapidamente. Estamos 
possibilitando a inovação em toda a empresa com nossos clientes no centro de nossa 
transformação. A Informatica desempenha uma função fundamental na forma como 
oferecemos iniciativas estratégicas para uma experiência excepcional do cliente.
—  Danielle Beringer 

Diretora de dados regionais, Nissan North America

Melhoria da experiência 
dos clientes
interações com a concessionária e qualidade 
do veículo a longo prazo, apresentando uma 
perspectiva completa da análise visual

Metas:
•  Identificar o cliente de maneira única 

em todas as marcas, canais digitais 
e sistemas de origem

•  Contar com uma origem confiável 
de informações do cliente (origem 
única de verdade)

•  Estabelecer uma base para 
a comunicação com o cliente, 
geração de leads, campanhas, 
marketing direcionado, 
gerenciamento jurídico 
e de conformidade e análises

Solução:
•  A Nissan está implementando uma 

solução empresarial para desenvol-
ver uma vantagem competitiva e sus-
tentável por meio de uma experiência 
do cliente de excelência 

•  O cliente (consumidor final 
e parceiros de revenda) e os 
dados associados estão no centro 
dos esforços de transformação 
da Nissan

Resultados da meta:
•  Melhora o desempenho da empresa 

com exibições confiáveis de dados 
essenciais de negócios sobre clientes 
e uma visão em 360 graus dos 
relacionamentos e transações 
entre eles

•  Melhora o atendimento e experiência 
do cliente, fidelidade e aumento de 
vendas de maneira significativa

•  Promove melhor colaboração entre 
usuários de negócios e TI, acelerando 
o tempo de comercialização 
e reduzindo custos para novos 
projetos

nissanusa.com

Homenageado do Informatica 
Innovation Award

Nissan North America
•   Objetivo: Desenvolver uma vantagem competitiva e sustentável por meio de uma experiência 

do cliente de excelência
•   Setor: Automotivo
•   Sede no país: Estados Unidos
•   Categoria do prêmio de inovação: Especialista em inovação: Estratégia e visão 

Saiba mais sobre a solução

https://www.nissanusa.com
https://www.informatica.com/br/solutions/data-governance-and-compliance.html
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O Informatica Enterprise Data Catalog nos ajuda a aumentar 
e promover o valor de nossos ativos de dados, que são a base 
de tudo o que fazemos.
—  Anil Bandarupalli 

Arquiteto de soluções para gerenciamento de dados, Rabobank

Rabobank
•   Objetivo: Linhagem de dados completa para a conformidade   
•   Setor: Serviços financeiros - seguros
•   Sede no país: Países Baixos

Reforçou a conformidade 
com BCBS 239 
e outros relatórios regulatórios, tornando mais 
fácil dar aos auditores a transparência que eles 
exigem

Metas:
•  Entender a linhagem de dados 

em todo o banco para criar valor 
dos negócios e oportunidades 
de crescimento enquanto conduz 
a transformação digital 

•  Cumprir os requisitos regulatórios 
para serviços financeiros, como 
o BCBS 239 para agregação 
de dados de risco e relatórios 

•  Promover a governança de dados 
e melhorar a qualidade geral dos 
dados para ajudar a aumentar 
o valor dos ativos de dados e manter 
esse valor ao longo do tempo

Solução:
•  Dados de inventário e catálogo 

usando o Informatica Enterprise Data 
Catalog para linhagem de dados 
completa e rastreamento completo 
da movimentação de dados

•  Oferece aos funcionários uma 
interface fácil de usar e pesquisa 
simples para descobrir rapidamente 
os dados e a linhagem para 
auditores ou projetos internos

•  Reduz a duração dos processos 
de análise de causa-raiz para 
capacitar os administradores de 
dados visando identificar e corrigir 
problemas de qualidade de dados 
com mais rapidez

Resultados:
•  Cria um entendimento melhor sobre 

o que os dados indicam, de onde 
vêm, como são transformados 
e como podem ser usados de 
maneira segura e estratégica

•  Fortalece a conformidade do BCBS 
239 e outros relatórios regulatórios, 
tornando mais fácil dar aos auditores 
a transparência que eles exigem

•  Ajuda a aumentar e promover o valor 
dos ativos de dados, permitindo que 
a Diretoria de governança de dados 
do Rabobank entregue projetos 
e serviços mais eficazes

Leia a história 
de sucesso completa

Assista ao vídeo do clienterabobank.com

https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/rabobank_customer-story.pdf
https://video.informatica.com/detail/video/6162004080001
http://www.rabobank.com


15

Aumentou a conformidade 
com o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (GDPR)
o que melhorou a reputação, reduziu os custos 
e aumentou o valor dos dados internos

Metas:
•  Habilitar a conformidade com o GDPR 

e tratar os riscos de gerenciamento de 
informações de maneira eficaz

•  Ter os dados disponíveis para 
tomar decisões operacionais 
e transacionais imediatas

•  Melhorar a qualidade e oportunidade 
de recuperação de dados

Solução:
•  Implantação do Axon Data 

Governance, Enterprise Data Catalog 
e Informatica Data Quality para 
permitir o gerenciamento e controle 
de dados confidenciais

•  Processos de governança de dados 
claros, transparentes e consistentes 
em todo o departamento

•  Dados facilmente consumíveis por 
meio de uma variedade de interfaces 
humanas e de máquina

Resultados:
•  Redução dos custos e aumento 

do valor dos dados internos

•  Melhoria da reputação por meio 
do aumento da conformidade 
com regulamentações do GDPR

•  Abordagens consistentes 
para processamento de dados, 
da especificação até a aquisição 
e descarte

gov.uk

Homenageado do Informatica 
Innovation Award

Departamento de Educação do Reino Unido
•   Objetivo: Processos de governança de dados claros, transparentes e consistentes em todo 

o departamento
•   Setor: Setor público 
•   Sede no país: Reino Unido 
•   Categoria do prêmio de inovação: Especialista em inovação: Data Governance e Data Privacy

Depois do GDPR, a governança de dados amadureceu. O governo deve demonstrar com 
transparência as boas práticas em relação aos dados para não perdermos a confiança 
dos nossos cidadãos. Ao mesmo tempo, os departamentos governamentais têm um 
panorama de dados rico e variado, em constante evolução, em resposta às prioridades 
ministeriais e de prestação de serviços. Sem um mapeamento de dados automatizado 
e proativo, é quase impossível manter o nível de supervisão de dados que o público 
espera de nós.

—  Neil McIvor, Diretor de dados, Departamento de Educação

Saiba mais sobre a solução

https://www.gov.uk
https://www.informatica.com/br/solutions/data-governance-and-compliance.html
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As demandas por disponibilidade, confiabilidade e alfabetização de dados da área da saúde estão crescendo 
de maneira exponencial. Muitos sistemas de saúde, como a UNC Health, estão tentando acompanhar outros 
setores em termos de modernizar a infraestrutura de dados. Como resultado, a UNC Health aproveitou 
a oportunidade para integrar conceitos, princípios e ferramentas de governança de dados na migração 
para seu novo armazém de dados corporativo. A combinação de lançamentos para um armazém de dados 
moderno com o EDC e o Axon capacita a comunidade de análise da UNC Health com uma plataforma 
centralizada de gerenciamento de conhecimento que aprimora a análise de autoatendimento e promove 
a origem da verdade em paralelo ao estabelecimento de uma base de dados sólida e mais acessível.

—  Rachini Ahmadi-Moosavi 
Diretora executiva de serviços de análise e governança de dados, UNC Health Care

Metas:
•  Preparar para o crescimento 

e a expansão de origens de dados

•  Aumentar esforços para garantir 
que as pessoas tenham acesso 
e segurança adequados aos dados 
mais sigilosos da organização

•  Necessidade de adaptar à nova 
tecnologia para aumentar as 
capacidades de processamento, 
fornecer dados combinados de 
vários sistemas sem movê-los 
e liberar o acesso a conjuntos 
de dados de alta demanda 

Solução:
•  O Informatica Axon e o EDC fornecem 

gerenciamento centralizado de 
conhecimentos para aprimorar 
análises de autoatendimento 
e apoiar a origem da verdade em 
paralelo ao lançamento de um novo 
armazém de dados corporativo

•  Remoção da TI como barreira ao 
acesso a dados para permitir mais 
funções de autoatendimento.

•  Esforços e sistemas de relatórios 
centralizados para que a mesma 
definição usada no relatório Epic 
esteja disponível na definição 
do banco de dados para outras 
ferramentas usarem também

Resultados:
•  Disponibilização de contexto adicional 

de dados para a organização por meio 
do trabalho com a equipe de governança 
de dados e aplicativos para saber quais 
são os dados e como chegaram lá

•  Eliminação da confusão em torno 
da "origem" correta de dados e onde 
residem. A linhagem de dados e as 
definições diminuíram o tempo de 
pesquisa para o fornecimento de dados

•  As definições de negócios estão mais 
perto da origem de verdade, de modo 
que várias ferramentas (SAS, Tableau e 
Business Objects) possam acessar os 
mesmos dados sem a necessidade de 
passar por um aplicativo de terceiros

unchealthcare.org

Homenageado do Informatica 
Innovation Award

UNC Health
•   Objetivo: Preparar para o crescimento e expansão de origens de dados 
•   Setor: Saúde
•   Sede no país: Estados Unidos
•   Categoria do prêmio de inovação: Especialista em inovação: Data Governance e Data Privacy

Habilitou análise em 
autoatendimento
para consumidores clínicos 
e empresariais

Leia a história 
de sucesso completa

https://www.unchealthcare.org
https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/unchealth_customer-story_3958en.pdf
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A transformação digital está mudando nosso mundo. Como líder no gerenciamento 
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