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Introdução

Vivemos em um momento em que a experiência do cliente prevalece sobre as funções e características do produto. 

Como você pode exceder as expectativas do cliente toda vez que interage com sua organização? Potencializando mais 

as informações e aplicando o conhecimento que foi obtido ao longo do tempo. Transformar o poder dos dados em 

experiências agradáveis lhe dará a vantagem necessária para ter sucesso no clima atual de compras, em um único 

clique e comentários de grupos. Independentemente de você estar vendendo no varejo, no setor bancário, se for 

prestador de serviços de saúde ou criador de políticas públicas, sua organização deve aproveitar o poder dos volumes, 

tipos e fontes de dados que estão constantemente aumentando para promover experiências que são importantes.

76% das organizações acreditam que, ultimamente, os 
dados inibiram oportunidades de negócios.1



P
ara a maioria das empresas, obter uma visão abrangente das experiências e do contexto do usuário requer a modernização dos 

sistemas legados e tecnologias diferentes, muitas das quais foram projetadas para funcionar com aplicações / funções 

armazenadas em departamentos independentes. A diferença entre plataformas modernas e legadas reside em suas capacidades.

PLATAFORMAS DE DADOS MODERNAS

Suportam de forma integral a 

transformação digital trazida pela alta 

adoção de cloud, mobile e social; ao 

mesmo tempo, simplificam os requisitos 

de desenvolvimento e suporte.

Suportam o processamento de 

transações e analytics 

real-time.

Capacitam as organizações para gerar 

aplicações modernas data-rich que operam 

com aplicações de sistemas legados, são 

compatíveis com a implantação on-premise e 

cloud, mitigam os riscos entre open-source e 

solução enterprise.

Ao incorporar novos dados de mercado de IDC*, este eBook destacará os fatores motivadores que impulsionam a evolução das modernas 

plataformas de dados, e explicará como as organizações podem se beneficiar de uma infraestrutura de dados simplificada, porém mais 

poderosa.

 * IDC (International Data Corporation – empresa de análise e pesquisa de mercado)



Capítulo 1: Impulsionadores 
de negócios

A revolução digital está levando as empresas rumo à modernização, onde transações e analytics se 

complementam para obter novos conhecimentos acionáveis antes de perder oportunidades. Para atender a 

essas demandas do mercado e dos consumidores, que estão evoluindo tão rapidamente, as organizações 

precisam se apressar no caminho da inovação. De acordo com o estudo da IDC, feito com mais de 500 

organizações em todo o mundo, a aceleração da inovação foi uma prioridade no negócio para mais de dois 

terços (33,9%) dos entrevistados, e a simplificação das operações (31,9%) ficou em segundo lugar, por uma 

pequena margem.2



LATÊNCIA DE DADOS.

Tomar uma decisão baseada em dados on-line requer a 

capacidade de realizar consultas analytics com dados 

transacionais real-time. No entanto, a maioria das empresas 

baseia suas decisões em dados de 10 minutos, duas horas ou até 

dias prévios.

Essas latências tornam impossível para as organizações 

capitalizar oportunidades de negócios real-time ou quase 

real-time. Não surpreendentemente, 76% dos entrevistados 

disseram que a incapacidade de analisar dados real-time 

reduz sua capacidade de aproveitar as oportunidades de 

negócios e 54% disseram que também diminui sua capacidade 

de melhorar a eficiência operacional.3



A FUNÇÃO DO PROCESSAMENTO DE 
DADOS TRANSACIONAL E ANALYTICS NA 
EMPRESA.

Atualmente, as empresas geralmente possuem dois braços 

separados de processamento de dados: Transações e 

Analytics. Entender o papel e os requisitos de cada braço 

permite que as organizações compreendam melhor suas 

limitações e oportunidades, quando se trata de processar e 

analisar dados para obter um impacto positivo nos negócios.

As transações geralmente incluem o processamento de 

dados relacionados com operações regulares realizadas 

pelas empresas e são otimizados para velocidade de 

gravação, não para velocidade de consulta. As queries 

analytics são otimizadas para melhor desempenho e 

possibilitam insights às organizações com base em 

problemas específicos.



 EXTRACT

TRANSFORM

LOAD

O CAMINHO PARA ANALYTICS REAL-TIME PASSA 
POR ETL (EXTRACT / TRANSFORM / LOAD)

Geralmente, os dados devem ser transferidos de sistemas transacionais para 

plataforma analytics, o que aumenta a complexidade e a latência que 

atrapalham os negócios e podem levar à perda de oportunidades. O 

processamento de dados transacionais geralmente tem limitações em sua 

capacidade de realizar queries analytics com rapidez, enquanto o 

processamento analytics depende de mover e processar previamente os dados 

de sistemas transacionais, tornando impossível fornecer insight valioso 

real-time.

De acordo com o estudo da IDC, 86,5% das organizações usam ETL para mover 

pelo menos 25% de todos os dados da empresa entre sistemas transacionais e 

analytics. E quase dois terços (63,9%) dos dados transferidos através de ETL 

têm pelo menos cinco dias de antiguidade no momento em que chegam ao 

banco de dados de análise.4 Esse é um enorme obstáculo para a maior parte 

das empresas que desejam fornecer a experiência certa ao cliente no 

momento certo.



DESAFIOS ATUAIS DA INFRAESTRUTURA 
DE DADOS PARA OS DESENVOLVEDORES 
DE APLICAÇÕES.

Proporcionar a melhor experiência ao cliente requer alto 

desempenho e tempos de resposta rápidos. Mas isso é 

independente das várias fontes que transmitem dados para as 

aplicações ou nível de workload diferentes exigido pela 

aplicação (processamento de grandes volumes de transações 

durante a execução de algoritmos complexos de análise 

preditiva). Além disso, existe a necessidade de suportar mais 

tipos de dados (estruturados, não estruturados etc.), grandes 

datasets e uma necessidade de aceleração, desde analytics até 

a ação introduzida pelos usuários mobile, IoT/dados de sensores 

e tendências que mudam ou emergem constantemente.



MÚLTIPLOS BANCOS DE DADOS AUMENTAM 
A COMPLEXIDADE
Acontece frequentemente que, para suportar os diferentes tipos 

de dados e aplicações necessários, as empresas usem vários 

sistemas de bancos de dados na organização, o que significa que 

os dados são guardados e armazenados em diferentes locais e 

formatos. Cada banco de dados pode ser exclusivo para o tipo de 

aplicação, dados e workload.

Em uma pesquisa recente da IDC, mais de 60% dos 

entrevistados relataram que tinham mais de cinco 

bancos de dados analytics e mais de 30% tinham 

mais de 10.5

A maioria possuía mais de cinco bancos de dados 

transacionais de produção, enquanto 25% tinha 

mais de 10.6

As empresas agora têm o desafio de aproveitar 

esses dados e determinar como extrair valor deles, 

aplicando-os às operações de negócios, ou seja, 

encontrando significado em todos esses dados, 

unindo todas as fontes com um único cliente, 

paciente, cidadão, investidor etc. 

NOVOS TIPOS DE DADOS

✓ Relacionais

✓ Internet das Coisas

✓ Streaming

✓ Dados de Sensores

✓ Documentos

✓ Key-value

✓ Vídeo/áudio/imagem

✓ Objeto

✓ Geoespacial



Capítulo 2: O que é uma plataforma 
de dados moderna?

Combinando o processamento de dados analytics e transacional, e 

incluindo uma variedade de tipos de dados que suportem a 

transformação digital, uma moderna plataforma de dados está no 

centro de uma empresa impulsionada por dados.

Uma plataforma de gerenciamento de dados é um sistema de 

computador centralizado para a coleta, integração, gerenciamento e 

análise de grandes datasets estruturados e não estruturados 

provenientes de diferentes fontes em grande escala (também 

distribuídos como um único servidor) e pode suportar vários cenários e 

cargas de trabalho de diferentes casos de uso (processamento de 

analytics e transações) com interoperabilidade nativa para dados e 

aplicações.

 

Existem três pilares centrais em uma plataforma de 

dados.

Deve suportar todo tipo de dados e cargas de 

trabalho em uma única arquitetura.

Deve incorporar gerenciamento, 

interoperabilidade, bancos de dados e analytics.

Deve ser confiável e entregar um alto 

desempenho e baixa latência.



CONECTANDO INSIGHT COM A AÇÃO

Por que as empresas precisam de plataformas de dados consolidadas? Porque os sistemas diferentes criam uma desconexão entre 

insight e ação, resultando em um atraso no ciclo de feedback que impulsiona a experiência máxima do cliente. Uma plataforma de 

dados consolidada ajuda as empresas a atingirem os objetivos de seus principais negócios (relacionados à tecnologia), simplificando 

a arquitetura, reduzindo custos, acelerando a inovação e simplificando as operações.

O gerenciamento de vários bancos de dados é complexo, caro e 

tem problemas de latência. À medida em que os dados se 

tornam mais complexos, a implementação de um único banco 

de dados e um sistema de integração de dados para cada 

necessidade de negócios cria complexidades desnecessárias. 

Isso significa que as decisões táticas não podem ser suportadas 

enquanto os dados estiverem segregados em bancos de dados 

transacionais e analytics. A maioria dos usuários precisam de 

uma ampla variedade de suporte de tipos de dados que vai além 

do suporte que os sistemas de gerenciamento de banco de 

dados relacional (RDBMS) oferecem. E, finalmente, o aumento 

nos custos de gerenciamento de bancos de dados é proibitivo 

para muitas organizações. A manutenção de muitos bancos de 

dados leva a custos e complexidade excessivos no data center.



Capítulo 3: Entregar as melhores 
experiências impulsionadas por dados

Como você definiria a máxima experiência para seus clientes, partners e 

stakeholders? De quais dados você precisa para garantir que todas as informações 

possam ser acessadas, para orientar uma decisão e executar ações inteligentes e 

orientadas pelos dados?

Antes de responder a essas perguntas, você deve identificar as necessidades de 

infraestrutura de dados de sua organização. Isso inclui entender onde os dados 

residem, com que frequência e por quais meios eles são acessados e como são 

analisados.

As empresas não precisam mais escolher entre dados de diferentes fontes e ter 

acesso real-time às informações por meio de solução analytics robusta. Podem 

acessar os dados na forma e no tempo que desejarem e podem converter esses 

dados em dados acionáveis real-time. As plataformas de dados modernas podem 

colocar seus dados à disposição e transformar seu negócio.

Responder a estas perguntas 
ajudará você a identificar as 
necessidades de infraestrutura de 
dados de sua organização.

•Onde se encontram seus dados?

•Com que frequência são acessados? E com   

    quais aplicações?

•Como e onde os novos dados são "roteados" em      

    sua organização?

•Quais dados são analisados? Atuais? Data lakes   

    etc.?

•Onde se encontram os maiores intervalos em   

    sua infraestrutura de dados?
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Conclusão

O acesso principal aos dados pode fornecer benefícios significativos para as operações da empresa e 

experiências dos clientes. À medida em que as empresas e seus clientes geram cada vez mais dados, é 

importante poder acessar e analisar facilmente essas informações e usá-las para informar as decisões de 

negócios e as experiências dos clientes real-time. Uma moderna plataforma de dados suporta analytics e 

dados transacionais simultaneamente e simplifica os custos de infraestrutura de dados, gerando insight 

inteligente em toda a organização.

O que uma plataforma de dados consolidada significa para sua empresa

Simplifica as operações e reduz os custos de infraestrutura informática

Personaliza as experiências dos clientes no momento mais importante

Ajuda os líderes de informática e de linha de negócios a terem um lugar 

estratégico na mesa de discussão

1-6: IDC InfoBrief, patrocinado pela InterSystems, Escolher um DBMS para enfrentar os desafios da terceira plataforma, Maio 2017
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