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Introdução: uma
abordagem de
malha de dados
para integração
multinuvem

As empresas modernas estão tendo
dificuldade para lidar com um volume de
dados cada vez maior, porque eles estão
cada vez mais diversos, distribuídos
e dinâmicos nos ambientes híbridos de nuvem.
As novas fontes, aplicações e requisitos dos
dados estão se multiplicando. De acordo
com um relatório do IDC, com o aumento
da complexidade das arquiteturas, é mais
difícil mantê-las e oferecer acesso aos dados
necessários. Por isso, entre 60 e 73% dos
dados não são utilizados em média nas
empresas.1
A integração de dados multinuvem trata
dessa complexidade e abrange ambientes
locais, multinuvem e de nuvem híbrida.
Quando usada como parte de uma malha de
dados, essa estratégia pode transformar uma
arquitetura de dados dentro de silos em uma
estrutura que fornece os dados certos no
momento certo. Uma malha de dados é uma
abordagem de arquitetura tecnológica que
ajuda as organizações a liberar insights com
base em dados de qualquer fonte, seguindo
os princípios de segurança, controle
e desempenho.

A malha de dados reforça a conformidade
com os controles de dados e de privacidade
automatizados, mantendo a conformidade
regulatória, independentemente da
localização dos dados. Ela também é a base
para uma inteligência de cliente de 360 graus
e uma IA confiável.
Com as soluções modernas de integração
de dados que fazem parte de uma malha de
dados, você pode criar pipelines de dados
flexíveis, reutilizáveis e aumentados para gerar
e disponibilizar produtos com base em dados
para diversos domínios e linhas de negócios.
As organizações visionárias, como a Wichita
State University e a Highmark Health, já estão
aproveitando os benefícios dessa abordagem.
Continue lendo para saber o resto desta
história ou faça o teste da integração de dados
multinuvem.
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Por que fazer a
integração de
dados multinuvem?
À medida que as organizações se adaptam
às complexidades do cenário de dados
moderno, os Chief Data Officers (CDOs), Chief
Information Officers (CIOs) e outros líderes de
dados muitas vezes têm dificuldade para fazer
o gerenciamento e a integração desses dados,
mantendo ao mesmo tempo a qualidade
e o controle. De acordo com o IBM® Institute
for Business Value (IBV), a integração de
dados com vários sistemas de registros
é o principal desafio de implementação dos
executivos em uma plataforma de experiência
digital, e 40% dos participantes da pesquisa
citaram as fontes de dados descentralizadas
e a falta de compartilhamento como
obstáculos nas organizações.2

Em comparação, uma estratégia sólida
de integração de dados multinuvem
pode oferecer os seguintes benefícios:
–

–

–

–

Democratizar o acesso aos dados, no local
ou em qualquer nuvem, praticamente
em tempo real, em lotes ou de forma
virtualizada
Sincronizar em tempo real o
armazenamentos de dados operacionais
e analíticos sem interromper ou impactar
dados essenciais
Atender às necessidades do contingente
cada vez maior de novos consumidores de
dados, oferecendo acesso aos dados onde
eles estiverem e de forma controlada
e regulamentada
Reduzir o lock-in com fornecedores
e permitir maior oferta de opções nos
ambientes de dados, permitindo que as
empresas façam escolhas que atendam
a uma combinação específica de requisitos
de preço, desempenho, segurança
e conformidade

Uma estratégia sólida
de integração de dados
multinuvem pode
democratizar o acesso aos
dados onde e quando eles
forem necessários.
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Os pilares da
integração de
dados multinuvem
O objetivo da integração de dados multinuvem
é democratizar o acesso aos dados para toda
a empresa, garantir que dados essenciais
estejam sempre disponíveis e permitir que
mais pessoas acessem dados, sem deixar de
seguir os princípios de segurança, controle
e desempenho.
As soluções modernas de integração de dados
exigem uma plataforma de fornecimento que
possibilite diferentes estilos de integração
e disponibilização usando gráficos de
conhecimento, metadados ativos e aplicação
de políticas para fazer a unificação e o controle
em uma estrutura distribuída. Com uma
arquitetura flexível de finalidade específica
para cargas de trabalho nativas em nuvem
e recursos de aprendizado de máquina para os
consumidores liberarem insights de qualquer
fonte, as soluções modernas de integração
oferecem acesso mais rápido a dados de
alta qualidade para análises, inteligência
de negócios (BI), IA e aplicações que consomem
muitos dados.

A integração de dados ajuda a combinar
dados estruturados e não estruturados de
fontes díspares em conjuntos de dados
relevantes e valiosos. Os estilos de integração,
como em massa/lote (ETL ou ELT), integração
da transmissão e replicação de dados, captura
de dados alterados e virtualização de dados,
possibilitam vários casos de uso.

–

–
–

–

ETL e ELT são ambos processos de
integração que migram dados brutos de
um sistema de origem para um repositório
de destino, como um data lake ou um data
warehouse. A transformação avançada dos
dados pode ser aplicada com a estratégia
“in-flight” (ETL) ou “post-load” (ELT).
As fontes de dados podem estar
localizadas em diferentes repositórios,
inclusive sistemas legados ou de registro,
que são transferidos por integração em
massa ou lote para um local de destino.

–

A replicação oferece flexibilidade para
replicar dados entre uma variedade de
fontes e destinos heterogêneos para
a distribuição dinâmica. Essa é a opção
ideal para distribuir a carga de trabalho entre
vários locais e garantir a disponibilidade
contínua em todos os data centers, no local
ou para a nuvem.
A captura de dados alterados identifica
mudanças nos bancos de dados em tempo
real e as envia para bancos de dados de
destino, filas de mensagens ou como parte
de uma solução de ETL.
A virtualização conecta dados de
diferentes fontes e os disponibiliza
em um único ponto de acesso,
independentemente da localização,
do tamanho, do tipo ou do formato. Os
engenheiros de dados podem atender
de maneira rápida e fácil a solicitações de
integração de dados não programadas para
validar hipóteses ou possíveis cenários.
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Os pilares da
integração de
dados multinuvem
A catalogação de dados ajuda os usuários
a encontrar e usar os dados corretos
facilmente por meio de um índice de
recursos catalogados avançado e baseado
em metadados. Os catálogos de dados com
análise de qualidade incorporada podem fazer
inferências e identificar anomalias. Alguns
catálogos têm ferramentas incorporadas que
ajudam a fazer a identificação, a limpeza
e a transformação dos dados com operações
de modelagem.
O controle de dados facilita a localização
dos dados corretos por aqueles que devem
ter acesso a eles, ao mesmo tempo em que
mantém informações confidenciais ocultas ou
mascaradas. Uma estrutura de controle criada
para automatizar a aplicação de políticas de
proteção de dados e baseada em identificação
automatizada de metadados é a opção ideal
para definir e aplicar políticas e regras de
controle de dados.

A engenharia de dados avançada automatiza
o acesso e o compartilhamento, acelerando
a entrega de dados com metadados ativos.
A orquestração também pode ser usada para
simplificar a criação e a execução
das pipelines de DataOps, melhorando
a integração e a comunicação dos fluxos de
dados entre produtores e consumidores.
Com o balanceamento de carga automático
e o dimensionamento elástico, é possível
realizar tarefas em qualquer ambiente e com
qualquer volume de dados.
Por fim, é preciso ter uma abordagem com
soluções que ofereçam autoatendimento,
possibilidade de consulta de dados
e disponibilidade contínua.
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Malha de dados:
uma abordagem
holística
A Gartner prevê que, até 2023, as
organizações que usam malha de dados vão
conectar, otimizar e automatizar processos
de gerenciamento de dados dinamicamente
e reduzir o tempo de fornecimento de dados
integrados em 30%.3
Uma malha de dados é uma abordagem de
arquitetura que simplifica o acesso a dados
para facilitar a democratização do consumo
de dados. Ele reúne recursos como os
listados anteriormente em uma arquitetura
unificada, evitando o custo e a complexidade
da integração de uma infinidade de
soluções pontuais. Em vez agrupar produtos
fragmentados, uma malha de dados oferece
uma única solução centralizada, holística,
criada para funcionar perfeitamente.

Além disso, uma malha de dados pode
atender a três casos de uso separados, sem
contar a integração de dados multinuvem.
Esses casos de uso incluem privacidade
e controle de dados, visão de 360 graus dos
clientes, MLOps e IA confiável. Embora os três
casos de uso adicionais sejam tratados em
e-books separados, é importante lembrar que
o benefício de uma abordagem com malha
de dados não se limita a ter a solução mais
simples e abrangente para a integração de
dados multinuvem.

Uma malha de dados oferece
uma solução centralizada
e holística, criada para
funcionar perfeitamente.
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Histórias de
sucesso da
integração de
dados multinuvem

Wichita State
University ↷
Para acompanhar o crescimento dos dados,
os repositórios de dados adicionais e o uso
cada vez maior de análises, a Wichita State
University (WSU) precisava atualizar seus
sistemas. A instituição tinha muitos dados em
silos, não tinha um repositório comum para
metadados e linhagens e não contava com um
catálogo de dados para simplificar e conectar
insights de todos os departamentos. Por ser
uma instituição de pesquisa que trabalha em
projetos aeroespaciais e para o governo com
informações proprietárias, a WSU também
precisava atender a requisitos rigorosos de
conformidade, mantendo o acesso aos dados
e protegendo as informações de identificação
pessoal (PII) de seus alunos.
A WSU implementou a integração de dados
multinuvem com uma malha de dados que
permitiu a consolidação, a organização
e a análise de dados e o desenvolvimento
de seus modelos preditivos. A universidade
centralizou o acesso aos dados, inclusive
àqueles de sua rede de faculdades, e ainda
migrou os processos de ETL para uma solução
mais integrada. Para aumentar a visibilidade
da conformidade dos fluxos de trabalho e ter

uma abordagem gerenciada do controle de
dados, a WSU também migrou dados para
um catálogo, facilitando o acesso para vários
usuários no campus. Por fim, para facilitar
o compartilhamento e reforçar a segurança dos
dados, as APIs da universidade (cerca de 300)
foram centralizadas.

8

“Você precisa saber quais dados tem,
onde eles estão, quem tem acesso a eles
e quem os usa. Estou economizando
mais de 60% migrando a nossa solução
legada para o IBM Cloud Pak for Data.
Essa é uma grande conquista do ponto
de vista de orçamento.”
David Wright
Chief Data Officer
Wichita State University
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Histórias de
sucesso da
integração de
dados multinuvem

Highmark
Health ↷
Com 720.000 casos anuais nos EUA e uma
taxa de mortalidade impressionante de 25%
a 50%, a sepse não é apenas um perigo. Ela
também é um dos problemas de saúde mais
dispendiosos para o país, consumindo mais
US$ 27 bilhões anualmente.
Na Highmark Health, uma organização com
sede em Pittsburgh, uma equipe criou um
modelo com base nos dados de sinistros de
seguros para integrar e implementar insights
facilmente na aplicação de serviços clínicos
e identificar pacientes com alto risco de
apresentar sepse. Com uma malha de dados
e a operacionalização de um caso de uso de
integração de dados multinuvem, a Highmark
pôde processar conjuntos de dados variados
e complexos, e o melhor de tudo, unir os
cientistas, os arquitetos e os engenheiros de
dados que estavam colaborando nesse projeto
pioneiro.

A diretora de pesquisa e desenvolvimento
de ciência de dados da Highmark fez uma
parceria com a IBM para desenvolver um
modelo e depois avaliar e identificar os
pacientes com tendência a desenvolver sepse.
A Highmark Health conseguiu centralizar
as informações, oferecer uma fonte de
dados confiável e reduzir a preparação
de dados catalogando todos os atributos
em um só lugar. Eles também integraram
insights no fluxo de trabalho de aplicação
e conseguiram monitorar essas informações
para identificar tendências e o nível de
confiança e transparência. Além disso, o ciclo
de desenvolvimento e implementação da IA
foi reduzido de 12 meses para seis semanas.
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“Acho que poucos dias depois
a IBM já voltou com um
modelo implementado, fiquei
bastante impressionada.”
Curren Katz
Diretora de pesquisa e desenvolvimento de
ciência de dados
Highmark Health
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Componentes
a serem
considerados

Sua integração de dados precisa de uma solução
confiável, que faça a ingestão de diferentes
tipos de dados de várias fontes. A IBM oferece
uma arquitetura de malha de dados por meio
do IBM Cloud Pak® for Data, uma plataforma de
dados e inteligência artificial aberta e totalmente
integrada. Esse produto ajuda os usuários
corporativos a acessar dados pertinentes
e gerenciados em um ambiente distribuído.
A IBM foi reconhecida como líder em soluções
de integração de dados pela Gartner no Magic
Quadrant de 2021 para Ferramentas de
Integração de Dados.
A Gartner destacou a IBM devido a sua
“arquitetura modelar que dá suporte a
padrões de integração entre nuvens e híbridos,
ao forte suporte para DataOps e aos recursos
que apoiam a criação da malha de dados”.
O IBM DataStage, IBM Watson Query,
IBM Watson Knowledge Catalog e IBM
Data Replication oferecem uma solução
de integração de dados modernizada para
transformar dados estruturados e não
estruturados de diferentes fontes em uma
visualização confiável e unificada.
Vamos analisar o Cloud Pak for Data e os
recursos dele que permitem fazer a ingestão,
a exploração, a preparação, o gerenciamento
e a exibição de dados em escala de petabytes
para uso na inteligência artificial corporativa.

IBM Cloud Pak for Data
O IBM Cloud Pak® for Data oferece uma
solução de integração de dados abrangente
que atende a todas as necessidades de uma
malha de dados moderna com virtualização de
dados incorporada. Ele cria uma experiência
de usuário de ponta a ponta baseada no
gerenciamento de políticas ativas
e metadados. Com o Cloud Pak for Data, os
usuários podem ver, acessar, manipular
e analisar dados sem a necessidade de
entender seu formato ou localização física ou
fazer migrações e cópias.

IBM DataStage
O IBM® DataStage® é uma ferramenta de
integração de dados líder do setor. Ela ajuda
a criar, desenvolver e executar tarefas para
migrar e transformar dados. No DataStage,
é possível usar padrões de extração,
transformação e carregamento (ETL) e de
extração, carregamento e transformação (ELT).
Obtenha uma integração de dados flexível
e praticamente em tempo real, no local e na
nuvem, com uma plataforma de ETL escalável
e balanceamento de carga até 30% mais
rápido.5

As empresas podem usar o IBM Cloud Pak for
Data para aplicar automaticamente políticas
e normas regulatórias específicas do setor aos
ativos de dados, garantindo a proteção em
toda a empresa.

Saiba mais sobre o
IBM DataStage →

Saiba mais sobre o
IBM Cloud Pak for Data →
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Componentes
a serem
considerados

IBM Watson Query
O IBM Watson Query é um mecanismo
de consulta universal que faz consultas
distribuídas e virtualizadas em bancos
de dados, data warehouses e data lakes.
Com recursos de virtualização de dados,
o Watson Query é a ferramenta preferencial
para integrações rápidas e simplificadas
a fontes de dados. O esforço necessário para
tarefas de ETL pequenas e grandes é quase
sempre o mesmo. A virtualização de dados
ajuda a melhorar a eficiência quando ocorrem
solicitações menores e não programadas,
reduzindo as tarefas de ETL de 25% a 65%.5
Como o Watson Query executa as políticas do
Watson Knowledge Catalog, é possível aplicar
proteções de dados e controle.
Saiba mais sobre o
IBM Watson Query →

IBM Watson Knowledge Catalog
O IBM Watson® Knowledge Catalog é uma
ferramenta de catálogo de dados para
fazer a descoberta inteligente e de acesso
democratizado a dados, modelos e outras
informações. O repositório de metadados
empresariais com base na nuvem ativa
informações para IA, aprendizado de
máquina (ML) e deep learning e pode reduzir
o tempo de automação da descoberta, da
qualidade e do controle de dados em até
90%.6 Os usuários podem acessar, selecionar,
categorizar e compartilhar dados, ativos de
conhecimento e as respectivas relações,
independentemente da localização dessas
informações.

Replicação de dados da IBM
O portfólio de produtos de replicação de dados
da IBM pode processar grandes volumes de
dados com latência muito baixa. Isso faz esses
produtos serem a solução ideal para empresas
que precisam de distribuição de carga de
trabalho em vários locais e disponibilidade
contínua (no data center, do local ou para
a nuvem). Esse suporte robusto para fontes,
destinos e plataformas garante que os dados
certos estejam disponíveis em data lakes, data
warehouses, data marts e soluções pontuais,
possibilitando o uso ideal dos recursos e um
rápido retorno do investimento.
Saiba mais sobre
a replicação de dados da IBM →

Saiba mais sobre o
IBM Watson Knowledge Catalog →
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Crie seu ambiente
ideal integrado com
dados multinuvem
Se você se animou para finalmente encarar
o crescimento dos dados e oferecer um acesso
mais simples e organizado a todos os usuários,
recomendamos que você aproveite alguns
recursos. Em primeiro lugar, recomendamos
o teste de integração de dados multinuvem
gratuito, que oferece uma experiência prática
com uma malha de dados criada para esse
caso de uso. Depois, recomendamos que leia
as informações no nosso site sobre integração
de dados multinuvem para saber mais sobre
os benefícios. Se preferir, consulte um dos
nossos especialistas agendando um horário
on-line, falando com seu representante da
IBM ou entrando em contato com um dos
nossos parceiros comerciais.

Confira os outros três
e-books sobre casos de uso
da malha de dados:
Controle e privacidade de dados
Cliente 360
MLOps e IA confiável
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