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Introdução

As empresas hoje estão criando e consumindo dados como nunca
antes, armazenados em diversos sistemas e repositórios abrangendo as
dependências no local, bem como ambientes de multinuvem e data lakes.
Segundo o IBM® Institute for Business Value, até 2021 mais de 98% das
empresas estarão utilizando múltiplas nuvens — e por uma boa razão.1
Implementar aplicações em múltiplas nuvens oferece maior flexibilidade,
uma vez que as empresas procuram evitar lock-in com fornecedores
e aproveitar mais dados para impulsionar novos modelos e serviços de IA.
Entretanto, existem obstáculos para reunir essas fontes díspares e entregar
dados em tempo real para sistemas de análise e operacionais. Para abordar
a necessidade de acesso, gerenciamento e governança de dados em
ambientes multinuvem e híbridos, as empresas precisarão de recursos
e ferramentas de integração de dados modernos.
De acordo com a previsão da Gartner, “O mercado de ferramentas de
integração de dados está ressurgindo, pois novos requisitos para a gestão
de integração híbrida e internuvem, de metadados ativos e de dados
aumentados obrigam a repensar as práticas existentes.”2 As ferramentas
modernas de integração de dados estão se tornando um imperativo
à medida que a complexidade da ingestão dos variados tipos de dados
oriundos de diversas fontes de dados e a necessidade de compreender os
metadados de cada fonte aumentam. Recursos de soluções de integração
com IA integrada e aprendizado de máquina podem ajudar a solucionar essa
complexidade crescente de diversos setores. Certos casos de uso incluem
detecção e análise de perda de clientes, gestão e planejamento na cadeia
de suprimentos, detecção instantânea de fraudes, previsão de falhas em
equipamentos, aprovação automática de sinistro de seguro e as próximas
melhores ofertas.
Este e-book destaca os desafios e as oportunidades das empresas que
buscam modernizar sua arquitetura de integração e implementação de dados
em qualquer nuvem. Inclui exemplos reais de empresas que alavancaram
com êxito suas soluções de integração de dados para acelerar suas jornadas
rumo à IA, bem como orientação para a implementação da sua própria.

Implementar
aplicações em
múltiplas nuvens
oferece maior
flexibilidade,
uma vez que as
empresas
procuram evitar
lock-in com
fornecedores
e aproveitar mais
dados para
impulsionar
novos modelos
e serviços de IA.
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Por que a integração de
dados na multinuvem
é fundamental para a IA
e os negócios
Os Chief information officers (CIOs), chief technology officers (CTOs),
arquitetos corporativos e líderes de operações estão buscando estratégias
de integração de dados multinuvem que reduzam significativamente o tempo
que leva para coletar e integrar volumes gigantescos de dados em formatos
diferentes para a criação de modelos de IA impactantes. Esses modelos de
IA são usados para o planejamento de recursos empresariais (ERP), Gestão
da Cadeia de Suprimentos (SCM), gestão de recursos humanos (HRM)
e outras categorias de aplicações para indústrias, tais como varejo,
distribuição, produção, serviços de saúde e financeiros.
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Por que a integração de dados na multinuvem
é fundamental para a IA e os negócios

Uma abordagem modernizada requer recursos
de integração de dados multinuvem
–

–

–
–

–

–

Aumenta a capacidade de resposta às mudanças do mercado ao
simplificar, acelerar, integrar e sincronizar distintas fontes de dados em
tempo real, no local e em nuvens múltiplas.
Reduz latência de dados e evita lock-in com fornecedores ao
posicionar tempos de execução mais próximos às fontes de dados, para
que as cargas de trabalho sejam executadas diretamente dentro de
qualquer nuvem.
Acelera as iniciativas de IA ao aproveitar serviços integrados de análise
e IA em diferentes plataformas de nuvem para suportar novos casos de uso.
Reduz os custos de infraestrutura graças à gestão automatizada de
contêineres, liberando FTEs da TI para trabalhar em tarefas de maior
valor e melhorar a utilização de hardware com cargas de trabalho
conteinerizadas.
Aumenta a produtividade dos desenvolvedores usando automação
de design e conectores pré-criados para acessar as fontes de dados
com maior rapidez e eficiência em comparação com a codificação
manual. Também oferece ciclos rápidos de desenvolvimento para os
desenvolvedores, para levar o código do desenvolvimento ao teste
e à produção através do suporte à integração e entrega contínua (CI/CD).
Protege seus dados com qualidade de dados em linha, conferindo
conformidade de governança e regulatória, além de ajudar a evitar
potenciais brechas de segurança, independentemente de onde se
encontrem as fontes e os destinos dos dados.

“Até 2022, as tarefas
manuais de integração de
dados serão reduzidas em
45% pela inclusão de ML
e gestão automatizada
a nível de serviço.”
Gartner

5

Desafios comuns da
integração de dados
em multinuvem
Conforme um relatório do IDC, 175 zettabytes de dados serão gerados
por dia em 2025, ocasionando muitos obstáculos às empresas.3 Ao buscar
aproveitar dados entre múltiplos ambientes de nuvem, as empresas
frequentemente têm dificuldade com como administrar e integrar esses
dados ao mesmo tempo em que garantem sua qualidade e governança.
Conforme as organizações buscam otimizar e integrar seus ambientes de
nuvem para aproveitar dados de alta qualidade em tempo real, um conjunto
de desafios comuns tende a surgir. Caso algum deles pareça familiar,
poderão ser resolvidos aproveitando as estratégias, recursos e soluções de
integração de dados multinuvem que aceleram sua jornada rumo à IA.
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Desafios comuns da integração de dados em multinuvem

Latência de dados em
ambientes multinuvem
As empresas que têm dados em ambientes
multinuvem e data lakes devem tratar com
frequência da questão da elevada latência de
dados ao tentar migrar dados entre ambientes
de nuvem e aproveitar dados em tempo
real para fins de análise ou em sistemas
operacionais. Outro problema relacionado são
os custos de saída de dados, que se aplicam
cada vez que os dados precisam sair dos
ambientes de nuvem e que podem aumentar
rapidamente.

Administrar
a complexidade e o custo
de múltiplas ferramentas
de entrega
Administrar múltiplas ferramentas
de integração de dados pode ser um
impedimento, pois aumenta o tempo de
implementação e os recursos para a gestão
dessas ferramentas, além de aumentar,
para as empresas, a complexidade geral de
administrar as ferramentas dos fornecedores.
As empresas precisam otimizar e consolidar
suas ferramentas de integração de dados para
permitir que seus funcionários passem menos
tempo administrando essas ferramentas
e dediquem mais tempo a tarefas de maior
valor.

Atrasos no desenvolvimento
e atualização de aplicações

Falta de qualidade de dados
e de governança

Processos e fluxos de trabalho manuais,
tais como codificação manual e design de
trabalho, podem atrasar o projeto, os testes
e a liberação para a produção, aumentando,
em última instância, o tempo necessário
para desenvolver e atualizar aplicações.
Além disso, os processos manuais exigem
que os trabalhos sejam projetados para
cada ambiente de nuvem, o que pode elevar
os custos de desenvolvimento devido aos
recursos e às horas gastos.

O desafio para as empresas é compreender
de onde seus dados vêm, quanta informação
têm sobre os dados e se eles estão de acordo
com as políticas e normas locais. Sem
a aplicação das políticas de dados, usuários
não autorizados podem ganhar acesso
a dados confidenciais e isso pode resultar
em vazamentos de dados e multas
regulatórias. Além disso, dados confiáveis
e limpos são um pré-requisito para
o desenvolvimento e a implantação de
modelos de IA eficazes.
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“O mercado
de ferramentas de
integração de dados
está ressurgindo com
os novos requisitos
que obrigam
a repensar as
práticas existentes.”
Gartner
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Principais recursos para uma
integração bem-sucedida
de dados na multinuvem
As soluções modernas de integração de dados requerem uma plataforma de
entrega de dados que suporte diferentes estilos de entrega e integre dados
com eficiência através de ambientes multinuvem com qualidade de dados
e metadados ativos em linha e aplicação de políticas. Frequentemente,
incluem arquitetura ágil, baseada em contêineres e microsserviços,
e recursos que utilizam ML para sincronizar os dados dos bancos de dados
para os armazéns de dados em nuvem — fornecendo acesso mais rápido
a dados de maior qualidade e um maior volume de dados para análises.
Segundo a Gartner, até 2022 as tarefas manuais de integração de dados
serão reduzidas em 45% pela inclusão de ML e gestão automatizada
de nível de serviço.2 Os recursos de automação operacionalizam dados de
alta qualidade para toda a empresa e desenvolve pipelines de dados com
self-service ao dar às pessoas certas acesso aos dados certos, na hora certa.
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Principais recursos para uma integração
bem-sucedida de dados na multinuvem

Principais estilos de entrega
de integração de dados
Segundo a Gartner, até 2021, mais de 80%
das empresas utilizarão mais de um estilo
de entrega de dados para executar seus
casos de uso de integração de dados.2 Os
principais estilos de entrega para integração
de dados incluem transformação de dados
usando extração, transferência e carga (ETL),
replicação de dados e virtualização de dados.
A transformação de dados é geralmente
utilizada quando a necessidade de dados
é persistente, como movendo os dados da
empresa para warehouses, data marts físicos,
gestão de dados principal ou transferência
dos dados do Armazém da empresa para
a nuvem ou para data lakes. A transformação
de dados é a forma de entrega preferencial
para dados estruturados que envolvem
transformações de dados complexos, fluxos
de dados repetíveis e para movimentação de
grandes quantidades de dados necessários
para IA. A replicação de dados é outra
forma de entrega acionada pela mudança
de eventos na fonte de dados, tais como
uma atualização na base de dados ou uma

mudança em alguma aplicação. É usada
frequentemente para a cópia de dados de
baixo impacto e é acionada por log, entre
fontes e destinos para disponibilidade
permanente e recuperação de desastres.
A virtualização de dados resume dados
estruturados e não-estruturados de várias
fontes ao criar uma visualização virtual para
usuários comerciais que precisam acessar
e consultar dados em tempo quase real. Com
a virtualização de dados, os usuários
comerciais podem experimentar rapidamente
e realizar análises operacionais, usando
transformações simples baseadas em SQL.
O interesse na virtualização de dados cresce
à medida que as empresas procuram uma
solução que reduza a fricção entre a TI e os
negócios, com a redução da necessidade de
movimentação de dados. Segundo a Gartner,
“60% das organizações planejam implementar
a virtualização de dados como parte de sua
arquitetura de integração de dados.”4 Os casos
de uso de virtualização de dados incluem
integração em IoT, visão 360° do consumidor
e análise de consumidores.

Soluções de integração de
dados escaláveis e modernas
da IBM
As empresas que se movimentam para adotar
multinuvem e IA em seus produtos e processos
precisarão de tecnologias que forneçam
flexibilidade de métodos de entrega de
integração, escalabilidade em variedade
e volumes de dados, e recursos integrados para
qualidade de dados, governança e automação.
Além disso, uma arquitetura de microsserviços
e implantação baseada em contêineres instalada
darão suporte ao desenvolvimento de aplicações
nativas na nuvem.
O IBM DataStage® no IBM Cloud Pak® for Data
para plataforma de dados entrega dados
confiáveis em todos os locais e em qualquer
nível de escala em ambientes multinuvem e de
nuvem híbrida.
Faça a demo guiada para conhecer melhor o IBM
DataStage.
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Principais recursos para uma integração
bem-sucedida de dados na multinuvem

O IBM DataStage
entrega tecnologias
de ML e oferece os
seguintes recursos
de integração de
dados

Escalabilidade multinuvem
O balanceamento automático de carga de
trabalho e o melhor mecanismo paralelo
do gênero permitem ajuste de escala
virtualmente ilimitado ao lidar com grandes
volumes de dados necessários para treinar
os modelos de IA em qualquer ambiente, ao
mesmo tempo em que maximiza o rendimento
e minimiza o congestionamento de recursos.
O DataStage permite a implementação rápida
do tempo de execução de integração no
ambiente de nuvem de sua escolha. Crie uma
vez, execute em todos os lugares, separe
a criação do tempo de execução, de modo
que você possa criar e testar um trabalho
localmente e o executar em qualquer nuvem
utilizando contêineres. Você pode construir
uma vez e executar no Apache Hadoop,
localmente ou na multinuvem com o IBM
Cloud Pak for Data.
O IBM Cloud Pak for Data é uma plataforma
aberta e nativa na nuvem que entrega
recursos para modernizar sua plataforma de
integração de dados — tais como virtualização,
contêineres e arquitetura de microsserviços.

A plataforma entrega os melhores estilos
de entrega de transformação de dados,
replicação de dados e virtualização de dados
da categoria para ajudar a eliminar silos
de dados. A virtualização de dados permite
consultar dados com mais facilidade e maior
segurança através de múltiplas fontes, em
nuvem ou localmente. É um estilo flexível
de entrega para fornecer visões integradas
de dados entre silos de dados espalhados —
favorecendo entrega de dados mais rápida
e otimização de custos. De acordo com
a Forrester, um benefício crucial do IBM Cloud
Pak for Data são os 65% a 85% de gestão de
infraestrutura decorrentes das eficiências de
gerenciamento de aplicação com contêineres.5

O IBM Cloud Pak for Data oferece tecnologias
inovadoras, como:

A plataforma entrega serviços de IA,
tais como serviços conteinerizados para
implementar aplicações com mais rapidez
e automatizar, manter e processar dados em
escala — virtualmente em qualquer lugar. Ele
inclui um catálogo de dados de ML que indexa
e classifica automaticamente novos dados, ao
mesmo tempo em que aplica políticas
e conformidade para os dados.

–
–

–

–

–

–

A tecnologia de IA IBM Watson®, o IBM
Watson Knowledge Catalog e o IBM Hybrid
Data Management.
O Red Hat® OpenShift®, com uma
crescente variedade de microsserviços
em qualquer nuvem, tais como a Amazon
Web Services (AWS), a Microsoft Azure,
a Google Cloud, a IBM Cloud™ e nuvens
privadas.
Serviços fundamentais que incluem
o IBM Master Data Connect e o IBM
Watson Knowledge Catalog InstaScan.
Serviços estendidos, tais como
o IBM Master
Data Management, IBM Db2®, IBM
Watson Studio e um crescente
ecossistema serviços de dados e IA.

Veja por que a plataforma IBM Cloud Pak for
Data é reconhecida como líder no Forrester
Wave for Enterprise Insight Platforms, de
2019.
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Principais recursos para uma integração
bem-sucedida de dados na multinuvem

Rapidez no tempo de retorno
com design de trabalho
automatizado
Design e recursos de desenvolvimento
automatizados são entregues pelo IBM
DataStage Flow Designer para criar,
executar e planejar trabalhos intuitivamente,
localmente ou na plataforma de nuvem
de sua escolha. Ele também inclui um
amplo conjunto de conectores e fontes
e destinos em nuvem, com transformações
integradas para acelerar o tempo de retorno.
Os desenvolvedores podem usar essas
características para serem mais produtivos
criando do que em trabalhos tradicionais,
de código criado à mão.

Qualidade e segurança de
dados simultâneas

Redução de tempo e custos
com DevOps

Automaticamente detecta e resolve problemas
de qualidade com os recursos de qualidade
e segurança de dados simultâneas para
entrega de dados confiáveis. Executa regras
de validação, padronização e correspondência
no momento em que os dados são entregues
nos ambientes de destino, tais como em
data lakes. Isso ajuda a prevenir potenciais
problemas de segurança, tais como violação
acidental de segurança e concessão de
acesso a seus dados sensíveis a usuários não
autorizados. O IBM InfoSphere® QualityStage®
oferece ricos recursos para criar e monitorar
qualidade de dados, com os quais os
usuários podem aproveitar 200 regras de
dados integradas e executar verificação de
endereço. Por exemplo, quando novos dados
são inseridos no check-out de um website
ou através de verificação de endereço em
back-office, com a capacidade de analisar,
combinar, formatar, transliterar e aperfeiçoar
milhões de registros por hora.

Os contêineres DataStage permitem a criação
e automatização de pipelines CI/CD para
trabalhos do dev ao teste à produção
e suportar uma pipeline CI/CD com
ferramentas de controle de fonte, tais
como o GitHub, para publicar trabalhos
e liberar para a produção com frequência.
Ele entrega uma pipeline de entrega
totalmente automatizada para reduzir
o tempo e os custos de desenvolvimento.
Explore por que o portfólio de integração
de dados da IBM é recomendado por sua
habilidade de atender a requisitos complexos
de integração de dados e por que a IBM foi
nomeada líder em ferramentas de integração
de dados pelo Gartner Magic Quadrant for
Data Integration Tools de 2019.
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“60% das organizações
estão planejando
implementar
a virtualização de
dados como parte
de sua arquitetura
de integração de
dados.”
Gartner
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Que cara tem uma
integração
bem-sucedida de
dados na multinuvem?
Os recursos de integração de dados modernos oferecem valor a qualquer
indústria que dependa de dados seguros e de alta qualidade para suas
operações. Descubra como os clientes da IBM, de órgãos governamentais
e bancos à mídia, superaram os obstáculos de entregar dados críticos ao
negócio, melhoraram a qualidade dos dados e aceleraram os fluxos de
trabalho durante os testes com o IBM DataStage como sua solução para
integração de dados.
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Que cara tem uma integração bem-sucedida
de dados na multinuvem?

A Deloitte Canada fornece
insights práticos em tempo real,
através de um vasto data lake
Desafio de negócio:
A Deloitte queria fornecer pontualmente insights detalhados para orientar
tomadas de decisão, porém os sistemas de gestão de informação existentes
na empresa não tinham sido criados para lidar com a enorme variedade
e volume de dados que suas operações diárias geram atualmente. Em
especial, a empresa sabia que precisaria estar apta a aproveitar fontes de
dados estruturadas e não estruturadas.
Benefícios da solução:
A Deloitte aproveitou a oportunidade para criar um hub de dados corporativo,
reunindo informações de muitos sistemas em um só data lake para contar
com análises rápidas e fáceis. A maior parte dos dados é ingerida em
algumas horas ou por replicação em tempo real — um avanço significativo
em comparação aos trabalhos semanais em batches utilizados para
atualizar seu antigo armazém de dados. Isso permitiu novos tipos de análise
multifuncional ao unificar fontes de dados estruturadas e não estruturadas,
e entregar uma relação de rapidez na entrega dos insights 8x maior, com
tempos de resposta médios de menos de 100 milésimos de segundo por
consulta no data lake.

“O DataStage continua a lidar bem
com o volume imenso de dados que
transferimos internamente… Seu suporte
ao processamento paralelo é fundamental
na otimização do desempenho de ETL — por
exemplo, temos alguns trabalhos complexos
que são executados em 37 threads paralelas
e que, geralmente, terminam em dois minutos.”
Raj Ramani
Diretor de Gestão de Informação na Deloitte Canada
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Que cara tem uma integração bem-sucedida
de dados na multinuvem?

A Obvion Hypotheken constrói
uma plataforma de análise
para atender aos requisitos
normativos
Desafio de negócio:
Com as demandas sobre registros normativos ficando mais frequentes
e rigorosas, a Obvion Hypotheken, uma das maiores empresas do setor de
empréstimos da Holanda, queria atender aos requisitos de conformidade
sem reduzir sua capacidade de prestar serviços de alta qualidade ao
consumidor. Usar diversos sistemas separados para gerar os relatórios
significava que sempre existia o risco de diferentes versões da verdade,
o que dificultava muito a entrega nos níveis de granularidade e precisão que
as normas demandam.
Benefícios da solução:
A meta era consolidar e padronizar dados de sistemas de múltiplas fontes
para atender às demandas normativas e ter uma visão de 360° de cada
cliente. Usar o IBM DataStage ajudou a Obvion Hypotheken a organizar
e entregar dados em tempo real para atender às demandas regulatórias.
Agora, eles conseguem alimentar 70 milhões de registros por dia em uma
única plataforma centralizada de relatórios, os dados ficam prontos para
análise em apenas duas horas — uma melhora de 50% na rapidez da análise
de dados. A diminuição dos ciclos de relatórios normativos poupou um
tempo valioso para eles, que pode ser reinvestido no desenvolvimento de
novos serviços diretos ao cliente.

“Agora, alimentamos 70 milhões de registros por
dia em nossa plataforma única centralizada de
relatórios, os quais ficam prontos para análise
em apenas duas horas… a solução nos permitirá,
em última instância, reduzir nossos ciclos de
relatórios normativos — poupando um tempo
valioso para nos dedicarmos a serviços diretos
ao cliente.”
Danielle Brouwers
Diretora Financeira da Obvion Hypotheken
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Que cara tem uma integração bem-sucedida
de dados na multinuvem?

A empresa de mídia
e entretenimento WIN
Television otimiza e acelera
seus processos de ETL
Desafio de negócio:
Para fornecer dados de planejamento de TV para inúmeros stakeholders
internos e externos, a WIN Television, divisão da Win Corporation,
dependia de um grupo díspar de ferramentas ETL e scripts que eram
frequentemente lentos para executar e difíceis de manter, apesar de
cruciais para as operações diárias. A WIN Television precisava de uma
solução para entregar dados críticos ao negócio com maior eficiência.
Benefícios da solução:
A WIN Television migrou todos os seus processos de ETL para
o IBM DataStage, que oferece um ponto de controle único para criar
e administrar fluxos de dados entre seus sistemas de entrada. Durante
os testes, ele acelerou o tempo de conclusão dos trabalhos de ETL em
cerca de 89%, reduzindo o tempo de execução de um trabalho de ETL
de 45 minutos para apenas 5 minutos. Além disso, ele ajudou a acelerar
a entrega de dados críticos, necessários para melhorar a produtividade
dos funcionários e a satisfação dos clientes internos.

“A flexibilidade e a maturidade do IBM DataStage
foram verdadeiros diferenciadores.”
Stephanie Phillips
Administradora de Bancos de Dados e Analista de Programação
na WIN Corporation
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“O IBM Cloud Pak
for Data entrega
eficiência de
contêineres, o que
resulta em uma
redução de 65%
a 85% na gestão
de infraestrutura.”
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Introdução à integração
de dados moderna
Empresas visionárias enxergam o valor e o potencial que a adoção da
multinuvem oferece. A única pergunta é como reunir esses dados com
eficiência e eficácia, e derrubar os silos de dados.
Modernizar os seus recursos de integração de dados ajuda a unir suas
fontes de dados e ambientes de nuvem díspares para entregar dados em
tempo real e alimentar iniciativas de IA. O IBM DataStage implementado
no IBM Cloud Pak for Data integra seus dados em ambientes multinuvem,
ajudando a reduzir o tempo consumido para construir e atualizar seus
modelos e aplicações de IA. Com o Cloud Pack for Data, você pode migrar
para qualquer nuvem com arquitetura nativa para DataStage construída com
as tecnologias de IA do IBM Watson, IBM Watson Knowledge Catalog, IBM
Hybrid Data Management, DataOps e Red Hat® OpenShift® com contêineres
e microsserviços para IA.
As soluções abrangentes da IBM ajudam os clientes a integrar,
analisar e administrar dados, em nuvem, localmente e em ambientes
híbridos e, basicamente, em qualquer escala. Ajudamos os clientes
a monetizar seus dados e impulsionar a transformação digital,
independentemente de onde estejam em sua jornada.

Dê o próximo passo
e visite estes
recursos adicionais

Cadastre-se para um teste gratuito
do IBM Cloud Pak for Data

Faça a demo guiada
do DataStage

Tem perguntas e quer falar com
um especialista? Agende uma
reunião 1:1

Sua integração de dados precisa de automação e inteligência para lidar com
a entrada de grandes volumes e de fontes de dados díspares, e a IBM pode
ajudar você.
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