Gerenciamento híbrido de dados IBM

Comece sua
jornada para a IA
com uma coleta
de dados robusta
As empresas em busca da transformação digital e que
desejam tirar proveito da inteligência artificial (IA)
precisam coletar dados de todos os tipos, de todas as
fontes e em todas as opções de implantação, e torná-los
simples e acessíveis.
Uma pesquisa recente do Institute for Business Value
(IBV) detalha o impacto nos negócios de gerenciamento
e da integração adequados dos dados, comparando os
líderes do setor com aqueles que ainda estão avançando
em suas jornadas.*

O que define
um líder

165%

mais frequentemente em
Nos últimos três anos, as
empresas líderes superaram crescimento de receita
suas concorrentes.

Líderes
adotam o
gerenciamento
de dados
O gerenciamento e a
coleta de dados robustos
diferenciam as melhores
empresas, permitindo
que os diretores
executivos tomem mais
decisões orientadas
por dados.

Como resultado, estima-se
que os líderes terão um maior
retorno sobre o investimento
e uma vantagem em
iniciativas de IA, tirando
proveito da crescente
proliferação de dados para
conduzir estrategicamente
seus negócios.

Impulsionando
a liderança em
gerenciamento
de dados

mais frequentemente
em rentabilidade

Líderes

108%
mais

300%
mais

Empresas líderes
compartilham dados
livremente entre outras áreas
funcionais da empresa.

Os líderes se
beneficiam do
gerenciamento
de dados

163%

Empresas não líderes

208%
mais frequentemente em
liderança em inovação

Diferença

Empresas líderes estão coletando
os tipos de dados necessários
para tomar decisões.

76%
mais

Empresas líderes podem
usar dados estruturados
e não estruturados

43%
mais

Empresas líderes planejam
investimentos futuros significativos
em computação em nuvem híbrida.

80%
mais

Líderes estão
planejando
grandes
investimentos em
IA ou machine
learning.

112% mais
Líderes estão fazendo uso
extensivo de dados para
desenvolver novos modelos
de negócios.

113% mais
Líderes estão fazendo uso
extensivo de dados para entrar
em novos mercados.

Junte-se a esses líderes no gerenciamento de dados híbridos com IA, suportando cargas
de trabalho transacionais, analíticas, de Big Data e de streaming em implantações locais,
em nuvem privada e em nuvem pública.
Aprenda a coletar e conectar mais dados para insights e IA com o e-book “8 ways to
modernize your data management” (Oito maneiras de modernizar seu gerenciamento de
dados) ou agende uma conversa de 30 minutos gratuita com um de nossos especialistas
em gerenciamento de dados para que suas perguntas sejam respondidas diretamente.
Leia o documento

Pergunte ao
especialista
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