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Introdução –
uma abordagem
de malha de dados
para customer 360

De acordo com uma pesquisa realizada
pelo IBM Institute for Business Value
com 3.000 CEOs, melhorar a experiência
do cliente é a prioridade de negócio
número 1 das organizações empresariais
de maior desempenho.1 É provável que isso
inclua o aproveitamento da análise para
hiperpersonalização e próximas melhores
ofertas, sem deixar de incluir recursos de
conformidade, privacidade e identificação
de fraudes para aprimorar o atendimento
ao cliente como um todo. Conseguir isso
depende uma visão simplificada, controlada
e única de múltiplas fontes de dados.
Para que isso possa ser alcançado, uma
arquitetura de malha de dados ajuda a garantir
que dados de qualidade possam ser acessados
pelas pessoas certas, no momento certo, onde
quer que esses dados estejam. Esta arquitetura
de malha de dados fornece uma base sólida
para a inteligência de 360º do cliente,
permitindo uma abordagem centrada no cliente
com integração de dados multinuvem, controle
e conformidade de dados, e recursos MLOps.

Ter uma visão de 360° dos clientes é essencial
porque se você opera em um ambiente B2B
ou B2C, seus clientes esperam que, em cada
interação, você conheça bem as necessidades
e o histórico deles com sua empresa. Todos os
pontos de contato devem fornecer um serviço
consistente e bem informado. Isso sempre foi
difícil de alcançar devido à natureza dispersa
dos dados em silos, mas adotar uma abordagem
customer 360 com uma malha de dados tem
o potencial de abrir novas oportunidades.
Nas páginas seguintes, exploramos alguns dos
principais componentes de uma abordagem
customer 360, clientes que alcançaram uma
visão customer 360, e ainda fornecemos alguns
recursos para continuar a conversa, como uma
avaliação sem custo.
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Por que estabelecer
uma visão de 360°
dos clientes?
As organizações estão procurando usar os
dados que já possuem, trazendo dados de
diferentes tipos de fontes, a fim de ter uma
visão completa dos consumidores individuais
e clientes. O objetivo é reter ou converter seus
clientes atuais e potenciais, agregando valor
às diversas conversas e pontos de contato
com o cliente, utilizando a análise de dados
para falar e segmentar de forma inteligente.
O desafio, então, é como conectar seus dados
de tal forma que você tenha uma visão robusta
e de alta qualidade disponível para satisfazer
cada cliente individual em cada ponto de
contato, ao mesmo tempo em que pondera os
requisitos de conformidade. A resposta é uma
abordagem customer 360.

A criação dessa importante visão de 360°
requer derrubar os silos a fim de desenvolver
uma visão integrada de todos os seus dados,
quase em tempo real e pronta para análise. Ao
fazer isso, você poderá aplicar a IA e a análise
de dados automatizada em vez de procurar
dados, aumentando o conhecimento sobre
seus clientes em todos os seus ambientes.
Desta forma, você não estará apenas coletando
dados, mas conectando dados para criar
um perfil completo dos clientes. Em vez de
coletar em todos os tipos e fontes de dados
(incluindo data marts, armazéns e CRMs como
o Salesforce), essa conexão cria uma visão
de acesso democratizado do cliente, pronta
para análise. Ela cria uma perspectiva de alta
qualidade e de fácil acesso sobre o cliente, mas
apenas para quem deve ter acesso. Somente
então ela estará pronta para uso nos modelos
de análise e de IA que serão necessários
para alimentar as interações com o cliente.

Para criar uma visão de 360°,
é preciso derrubar os silos
a fim de desenvolver uma
visão integrada de todos os
seus dados, quase em tempo
real e pronta para análise.
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Os componentes
essenciais de uma
visão de 360°

É fundamental que você reúna dados
díspares em uma única visão de 360°
dos clientes e dos processos para que os
usuários colaborem e inovem. As soluções de
customer 360 permitem que você crie essa
perspectiva precisa dos clientes em escala,
rapidamente, para uso mais democrático
e melhor gerenciamento dos dados.
No centro da abordagem customer 360
está o controle de dados, que fornece uma
perspectiva singular das entidades críticas
tipicamente armazenadas e potencialmente
duplicadas em aplicações baseadas em silos.
O controle ajuda a conquistar a centralidade
no cliente ou no produto, fornecendo
essa visão confiável de 360º dos dados
organizacionais que lhe permite encontrar,
reconciliar e consumir dados facilmente
e identificar relações dentro do contexto
em uma série de casos de uso.

Além do controle, a automação ajuda a resolver
múltiplos registros em silos para uma entidade
do cliente, e esta simplificação para análise de
dados, aprendizado de máquina ou atendimento
ao cliente permite acesso democratizado
para que os usuários corporativos obtenham
insights acelerados, personalização do cliente
e conformidade. A automação das fontes
conectadas traz dados oportunos e de qualidade
para aplicações de recebimento de dados,
como aplicações de atendimento ao cliente,
para colocar em prática a visualização de 360º
do cliente.

–

–

–

Os componentes que você precisa para
desenvolver uma visão de 360° incluem:
–

–

Preparação e conexão dos dados:
conecte e transforme dados brutos em
dados prontos para correspondência
entre vários conjuntos de dados, usando
uma ferramenta de ETL e/ou de acesso
democratizado aos dados.
Correspondência de dados: faça
o mapeamento automático dos atributos
dos clientes para um algoritmo de
correspondência inteligente que você
pode ajustar e treinar para fornecer uma
fonte confiável e unificada de dados
sobre os clientes.

–

Resolução de entidade: o processo que
resolve as entidades e detecta as relações.
Os pipelines executam a resolução
da entidade enquanto processam os
registros de identidade recebidos em
três fases: reconhecimento, resolução
e relacionamento.
Catalogação de dados: uma ferramenta
de catálogo lhe permitirá acessar,
selecionar, categorizar e compartilhar
dados, ativos de conhecimento e suas
relações, onde quer estejam.
Virtualização de dados: habilite uma
perspectiva única de vários silos sem
migração de dados, conectando fonteschave de dados do cliente no momento da
análise, o que economiza tempo por meio
da democratização do acesso e elimina
a necessidade de complexos pipelines
de dados.
Visualização de dados: entenda a qualidade
e a distribuição de seus dados, e transforme-os
rapidamente para prepará-los para a análise.
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As soluções de customer 360 lhe
permitem criar essa perspectiva
precisa dos clientes em escala,
rapidamente, para um acesso
mais democrático e melhor
gerenciamento dos dados.
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Malha de dados —
uma abordagem
holística
A malha de dados é uma abordagem de
arquitetura que simplifica o acesso aos dados
em uma organização para facilitar o consumo
democratizado dos dados. Ela reúne os recursos
enumerados anteriormente como parte de
uma arquitetura unificada, evitando o custo
e a complexidade de integrar uma infinidade
de soluções pontuais. Em vez de um grupo
fragmentado de produtos reunidos, uma
malha de dados oferece uma solução única
e holística criada para funcionar sem problemas.

Ao conectar as principais fontes de dados
dos clientes no momento da análise, em vez
de coletá-los novamente, você economiza
tempo e dinheiro fomentando o acesso
democratizado para os usuários finais. Com
recursos de controle de dados integrados
à sua estrutura de dados, você pode fornecer
uma visão abrangente do cliente, que ficará
satisfeito com os mais altos níveis de serviço.

Em vez de um grupo
fragmentado de produtos
reunidos, uma malha de
dados oferece uma solução
única e holística criada para
funcionar sem problemas.

De acordo com a Forrester, “o principal objetivo
da malha de dados é acelerar os casos de uso
comerciais como customer 360, inteligência do
cliente, análise de risco e análise de IoT. Para
dar suporte a isto, é essencial uma capacidade
de gerenciamento de dados de ponta a ponta
que inclua ingestão, transformação, preparação,
descoberta, catálogo de dados, integração,
controle e segurança”.2
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Histórias de sucesso
da abordagem
customer 360

Um grande
banco global ↷
Operando em vários países e sob diversas
normas de conformidade, este banco global
queria analisar as informações do cliente
conforme os dados eram recebidos para
melhorar sua experiência digital e, ao mesmo
tempo, aumentar seus perfis de clientes.
Com o intuito de ter uma visão de 360º de
seu cliente, facilmente acessível e pronta para
análise, mas também atendendo aos padrões
de privacidade, o banco recorreu às soluções
IBM Customer 360 para:
–

–

–

Analisar e compreender as informações
do cliente para uma região específica
para criar melhores ofertas e identificar
oportunidades
Aumentar sua capacidade de uso dos
modelos de aprendizado de máquina,
ampliando especificamente os recursos
de modelagem para conformidade, as
diretrizes de conformidade Know Your
Customer (KYC), e a análise de risco para
operações globais
Construir um “mecanismo de entrega”
em canais digitais para hiperpersonalização

Esses recursos de customer 360 permitiram ao banco criar uma visão de seus
clientes quase em tempo real por meio de uma variedade de fontes, que também
mantiveram a privacidade dos indivíduos.
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Histórias de sucesso
da abordagem
customer 360

Uma grande
empresa de
transporte ↷
Com alcance mundial, essa grande empresa
de transporte e manufatura, especializada
na venda e fabricação de ônibus, caminhões
e motores, estava procurando uma maneira
de analisar rapidamente as informações dos
clientes. Na esperança de personalizar
a experiência de seus clientes, a empresa
enfrentou os desafios de ter dados em múltiplas
fontes internas e de interligar dados de terceiros.
Ela recorreu às soluções
IBM Customer 360 para:
–

–

–

Analisar e compreender rapidamente as
informações “ad hoc” dos clientes de
outros sistemas
Criar as condições necessárias para acelerar
a integração com vários sistemas internos
de gerenciamento de dados
Acrescentar outros atributos de dados
externos para enriquecer os dados de
cliente existentes

Com essas soluções, a empresa pode integrar
e combinar seus dados, desenvolvendo novos
insights com a adição de dados externos/de
terceiros.
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Considere estes
componentes

A abordagem holística e aberta da IBM para
serviços de malha de dados integrados permite
que sua organização componha e reutilize
serviços de dados para diversos casos de uso,
reduzindo o tempo para implementação
e criação de valor.
A abordagem de malha de dados da IBM®
oferece recursos integrados, mas modulares,
para fornecer automação, aumento e agilidade
na implementação de vários casos de uso de
malhas de dados, incluindo customer 360,
inteligência do cliente, análise de dados para
upsell/cross-sell, segmentação de marketing,
detecção de fraude, análise de risco, análise
de dados em tempo real, insights operacionais,
e análises e insights em segmentos verticais
específicos do setor. A plataforma e os
componentes pelos quais a IBM fornece esses
recursos estão detalhados nesta seção.

IBM Cloud Pak for Data
O IBM Cloud Pak® for Data é uma plataforma
construída especificamente com uma
arquitetura pensada para a malha de dados,
a fim de prever resultados mais rapidamente
e permitir a coleta, organização e análise dos
dados, estejam onde estiverem. Assim,
a plataforma ajuda a melhorar a produtividade
e reduzir a complexidade por meio da
construção de uma malha de dados que
conecta os dados em silos distribuídos
em um cenário de nuvem híbrida.
Saiba mais sobre
o IBM Cloud Pak for Data →

IBM Match 360 with Watson
O IBM Match 360 with Watson® no IBM Cloud
Pak for Data consolida dados de diferentes
fontes para estabelecer uma perspectiva única,
confiável e de 360º de seus clientes. Ele inclui
o acesso democratizado à análise de dados
nativa em nuvem, assistido pelo aprendizado
de máquina, e ferramentas de correspondência
(matching) que fornecem insights de negócios
para que você possa garantir que seus usuários
e sistemas tenham uma visão total de seus
dados. Com uma experiência perfeitamente
integrada de nuvem com soluções cruzadas,
seus usuários podem descobrir dados mestres
diretamente no espaço onde eles esperam
consumi-los.
O IBM Match 360 funciona com os recursos
existentes de Master Data Management
(MDM), incluindo o conjunto MDM da IBM.
Ele combina as visões de dados mestres
confiáveis da MDM no nível operacional com
fontes de terceiros para criar uma camada de
dados pronta para análise.
Saiba mais sobre o IBM Match
360 with Watson →
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Considere estes
componentes

IBM Watson Knowledge Catalog
O IBM Watson® Knowledge Catalog
é uma ferramenta de catálogo de dados
que impulsiona a descoberta inteligente
e democratizada de dados, modelos e muito
mais. O repositório de metadados corporativos
baseado em nuvem ativa as informações para
IA, aprendizado de máquina e deep learning.
Você pode acessar, selecionar, categorizar
e compartilhar dados, ativos de conhecimento
e as relações entre eles, onde quer que residam.
Por meio do mascaramento de dados baseado
em regras, os dados sensíveis do cliente são
protegidos e disponibilizados somente para
quem tem permissão para visualizá-los.
Saiba mais sobre o IBM Watson
Knowledge Catalog →

Virtualização de dados da IBM
A IBM fornece software e recursos de
virtualização de dados como um serviço para
permitir uma perspectiva única dos dados dos
clientes em todos os silos. A virtualização de
dados derruba os silos e consulta múltiplas
fontes para integrar e reforçar o acesso aos
dados governados.
Como parte da arquitetura da malha de
dados como um serviço da IBM, o IBM
Watson Query é um mecanismo universal
de consulta que executa consultas distribuídas
e virtualizadas em bancos de dados, data
warehouses e data lakes. Ao fornecer
funcionalidades de virtualização de dados,
o Watson Query é a ferramenta preferida
para integrações rápidas e fáceis de fontes
de dados.

O Watson Query permite a criação de uma
visão em tempo real de 360º do cliente,
integrando as diferentes fontes de dados que
contêm informações sobre o cliente, dando
aos usuários uma visão completa do cliente.
A capacidade do Watson Query de impor as
políticas do Knowledge Catalog permite
aplicar controle e proteção de dados.
Saiba mais sobre
o IBM Watson Query →
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Desenvolver uma visão única
de 360° do cliente, baseada
em dados e em tempo real,
permite criar uma experiência
personalizada que lhe dá uma
vantagem competitiva.
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Crie a solução de
customer 360 ideal
para você
Se você estiver pronto para ter uma perspectiva
mais completa de seus clientes, sugerimos que
aproveite alguns recursos. O mais importante
é a avaliação sem custo, que proporcionará
a experiência prática com uma malha de dados
projetada para este caso de uso. Depois, leia
as informações no nosso site Customer 360
para saber ainda mais sobre os benefícios.
E, por fim, fale com um de nossos especialistas
agendando um horário online, conversando
com seu representante da IBM ou contatando
um de nossos parceiros comerciais.

Confira os outros três
e-books sobre casos de
uso de malhas de dados:
Integração de dados multinuvem
Controle e privacidade de dados
MLOps e IA confiável
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