Como escolher
o data warehouse
certo para IA
Acelere a inovação
e impulsione os resultados
do negócio, transformando
dados em insights
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Um data warehouse
moderno é o
primeiro passo na
jornada para a IA

Os data warehouses são repositórios
centralizados que armazenam e analisam
dados organizacionais de fontes díspares.
Por isso, são tradicionalmente essenciais
para a inteligência de negócios (business
intelligence, BI). Eles ajudam as empresas
em cada fase da curva de maturidade dos
dados a encararem e a darem sentido
a volumes maciços de dados.
Mas hoje, com a inteligência artificial, o jogo
mudou. Além de atender às necessidades
convencionais de gerenciamento de dados,
o data warehouse moderno evoluiu e tornouse um catalisador para a IA. Ele não se limita
a fornecer relatórios e dashboards de controle
ou simplesmente superar desafios em termos
de volume e qualidade de dados. Em vez disso,
ele agora é o primeiro passo crítico para ajudar
as empresas a transformarem digitalmente
seus negócios com inovações em IA.
Ao automatizar a ingestão e análise de dados,
o data warehouse corporativo (EDW) moderno
se tornou o que a Forrester chama de “sistema
de insight”1, que fecha o ciclo de conexão de
dados, insight e ação.

É construído com a finalidade específica de
executar consultas complexas que podem
ser compartilhadas com várias ferramentas
de IA, permitindo uma aprendizagem de
máquina perfeita e previsões mais precisas.
As empresas podem tomar melhores
decisões com mais rapidez porque um data
warehouse moderno reúne todos os dados
organizacionais, em qualquer escala, para
fornecer informações práticas.
Este e-book examina o papel que os data
warehouses podem desempenhar na
realização das aspirações da sua empresa
com relação à IA. Ele explora como uma
abordagem de plataforma unificada pode
avançar nesta jornada, o motivo pelo qual um
EDW é o primeiro passo crítico, e como você
pode escolher a implementação de EDW ideal
para atender às necessidades exclusivas da
sua empresa.
A jornada até a IA começa com a coleta de
dados limpos e completos. Vamos começar.
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Não há nada de
artificial no impacto
provocado pela IA

Em um mercado saturado e em constante
evolução, a IA pode ser um verdadeiro
diferenciador, e serviços híbridos
e multinuvem, que vão do edge ao núcleo,
estão se tornando o novo padrão. Na verdade,
a IDC estima que os investimentos em IA
atingirão USD 97,9 bilhões em 2023.3
Agentes automatizados de atendimento ao
cliente, automação de TI e recomendações
de processos de vendas são os casos de uso
mais comuns da IA atualmente, enquanto os
recursos humanos automatizados, assistentes
digitais para profissionais de conhecimento
corporativo, inteligência regulatória
e simulação digital avançada não estão
muito atrás.
De acordo com o relatório da McKinsey,
The State of AI in 2020,2 66% das empresas
relataram um aumento na receita e 40%
obtiveram uma redução nos custos devido
à adoção da IA. Por causa desses resultados
comerciais comprovados, a adoção está
crescendo. No final de 2024, o Gartner prevê
que 75% das organizações passarão da
experimentação para a operacionalização
da IA, o que aumentará em cinco vezes
a infraestrutura de análise e transmissão
de dados.4
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Desafios para
adotar a IA

Apesar de ser cada vez mais
incontestável, a adoção da
IA não é fácil. O que está
impedindo as empresas de
adotarem integralmente a IA?
Embora tenha havido uma explosão de dados,
apenas uma pequena fração é usada para criar
insights e alimentar sistemas de IA
A IDC prevê que até 2023, a Dadosfera
Global — conjunto de todos os dados criados
e consumidos em todo o mundo — chegará
a 102,6 ZB. Entretanto, menos de 1% da
dadosfera global é utilizado atualmente em IA;
o restante são dados inativos ou obscuros.
Escalar a IA é complicado
O volume e a veracidade dos dados, os requisitos
de computação intensiva, os complexos
processos de negócios e o grande número de
usuários podem dificultar os esforços para
escalar. As despesas com pessoal altamente
qualificado e a manutenção do projeto também
podem se somar a isso. De acordo com a IDC,
58% das organizações citam o custo como
uma grande barreira.
Escassez de habilidades em ciência de dados,
desafios de explicabilidade dos algoritmos
e falta de qualidade de dados podem levar
a modelos de aprendizado de máquina
imprecisos
Muitas organizações não têm talentos dedicados
à ciência de dados, e sem uma governança
adequada da IA, os modelos podem se desviar
e fornecer resultados enviesados, produzindo
conclusões potencialmente imprecisas.
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400

Média de fontes de dados únicas
que uma organização utiliza
para inteligência de negócios
e análise.5
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A maioria das organizações ainda tem um
longo caminho a percorrer em sua curva de
maturidade de dados antes de poder adotar
integralmente a IA. Elas enfrentam uma série
de decisões e desafios na construção de
uma arquitetura de informação modernizada
que deixa os dados prontos para a IA. Desde
a construção de uma base de dados sólida até
a entrega de insights confiáveis aos principais
tomadores de decisão da empresa, os CIOs
e outros líderes de TI devem construir uma
estratégia abrangente de gerenciamento de
dados que sustente sua jornada de IA.

Valor

Novos modelos
de negócios

Uso democratizado de
análise de dados

As organizações no início da curva aplicam
os dados às operações, geralmente com
ênfase na redução de custos. À medida que
sua maturidade de dados avança, seu uso
de informações se amplia, mudando o foco
para a inteligência de negócios e a análise
de acesso democratizado. No topo da curva,
as organizações utilizam os dados para
desenvolver novos modelos de negócio
e avançar na transformação digital.

Curva de maturidade dos dados
Faturamento e data warehousing

À luz desses desafios, um requisito essencial
da IA é uma arquitetura de informação robusta
que implemente uma estratégia de dados e IA
em toda a empresa e ajude as organizações
a progredirem ao longo da curva de
maturidade dos dados.

Operações

A necessidade de
uma plataforma
de dados e de IA
que integre os data
warehouses com
o aprendizado de
máquina

Metodologia
AI Ladder™
Redução de custos

Modernização

Baseado em insights

Transformação

Maturidade
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A necessidade de uma plataforma de dados
e de IA que integre os data warehouses com
o aprendizado de máquina
Uma plataforma integrada de ponta
a ponta para análise de alto desempenho
e IA fornece a arquitetura de informação
modernizada necessária para atender
às metas de maturidade dos dados. Esta
combinação permite que os dados críticos
permaneçam protegidos atrás de um firewall
privado e sejam acessíveis por aplicações
baseadas em nuvem para gerar novos insights
e modelos de aprendizado de máquina.
Uma plataforma unificada de dados e IA, como
IBM Cloud Pak® for Data, é importante porque
pode ajudar as empresas a:
1. Obter uma visão completa de seus dados.
2. Governar os dados para cumprir
a conformidade com as normas.
3. Reduzir o viés e o desvio a fim de produzir
modelos confiáveis.
4. Construir aplicações de IA que resolvam as
necessidades diretas dos negócios.

Depois que o EDW ingeriu dados de várias
fontes e os processou para obter insights,
as organizações podem ativar práticas de
governança de dados para garantir que
eles fiquem seguros e dentro dos padrões
de conformidade. Elas podem usar dados
históricos e em tempo real para construir
modelos de IA, criando um “ciclo de feedback
de aprendizado de máquina”5 que processa
continuamente novos dados para evitar
desvios e vieses do modelo. Desta forma, os
dados coletados pelo EDW moderno podem
ser transformados em análises preditivas,
abrindo o caminho para as empresas
construírem aplicações de IA integradas em
toda a empresa.
Na próxima seção, vamos detalhar melhor
o data warehouse moderno.

O EDW moderno é um componente essencial
de uma plataforma unificada de dados e IA.
Ele coleta e analisa dados para que possam
estar prontos para as etapas seguintes do
ciclo de vida da IA.

9

A anatomia de um
data warehouse
corporativo
moderno

Como um data warehouse transforma dados
em insights? Desde o ponto de ingestão até
um relatório completo de inteligência de
negócios, um data warehouse moderno opera
em várias camadas funcionais para coletar,
preparar e analisar dados para que possam
ser usados em IA.
Diferentemente do data warehouse
tradicional, um EDW moderno suporta
recursos importantes, tais como
armazenamento de dados multimodelo,
virtualização de dados, cargas de trabalho
mistas e implementação em nuvens híbridas
e outros ambientes.

Principais diferenciais de um
data warehouse moderno

4

3

1. Armazenamento de dados multimodelo
Todos os dados armazenados no
data warehouse. Apresenta o melhor
desempenho e integração para dados de
negócio selecionados.
2. Virtualização de dados
Dados externos ao data warehouse
acessados e analisados na fonte.

1

2

3. Cargas de trabalho mistas
Dados em tempo real capturados de modo
diário e contínuo.
4. Implementação de nuvem híbrida
Insights de negócios a partir de análises,
incluindo NoSQL e dados em movimento.
10

A anatomia de um data warehouse
corporativo moderno

Armazenamento de dados
multimodelo
Cada vez mais, os dados de negócios estão
sendo armazenados em modelos de dados
diferentes dos tradicionais bancos de
dados relacionais. Dado o valor de negócios
destes modelos de dados, há um desejo e uma
exigência crescentes de integrá-los facilmente
em consultas analíticas únicas. Um EDW
moderno armazena nativamente estes vários
modelos de dados, suporta funções baseadas
em SQL que os distinguem, indexa estes
dados de forma significativa e os protege de
maneira consistente com o resto dos dados
no data warehouse.

Virtualização de dados

Cargas de trabalho mistas

Em muitos casos, os dados não são
armazenados dentro de um EDW, mas
acessados a partir de fontes díspares
e remotas. As organizações podem ter
dados estruturados, não estruturados
e semiestruturados provenientes de uma
série de sistemas locais e na nuvem.
A virtualização de dados pode superar
a complexidade, o custo, o tempo e o risco
de erro ao analisar esses dados. Ela ajuda
a reduzir o tempo de comercialização
e elimina custos adicionais de hardware,
inconsistências de dados e problemas de
governança de dados ao processar consultas
no servidor onde a fonte de dados se encontra.
As empresas podem eliminar os riscos de
movimentação de dados porque as consultas
não são mais realizadas sobre dados que
foram copiados e armazenados em um local
centralizado.

Dar suporte a uma combinação de cargas
de trabalho analíticas é uma característica
essencial de um EDW moderno. Se um data
warehouse consegue lidar com diferentes
cargas de trabalho – tais como relatórios,
análises (varredura em massa), análises
operacionais (busca de registros únicos)
e armazenamentos de dados operacionais
(capturas normalizadas dos sistemas fonte)
–, ele pode reduzir drasticamente o custo do
ecossistema EDW como um todo.
As cargas de trabalho mistas também
permitem uma transição para um
armazenamento em tempo real.
Tradicionalmente, os data warehouses
aceitavam janelas de lotes para separar as
cargas de trabalho analíticas da ingestão
de dados. Um EDW moderno precisa ter
a ingestão contínua de dados ocorrendo ao
mesmo tempo em que as cargas de trabalho
analíticas mistas estão sendo executadas.
Além disso, com o crescimento na ciência
de dados e dos volumes e fontes de dados,
é necessária uma alta simultaneidade. Essas
três tendências – cargas de trabalho analíticas
mistas, ingestão contínua de dados e alta
simultaneidade – representam uma nova
demanda para os data warehouses modernos.

Implementação de nuvem
híbrida
As nuvens híbridas são cada vez mais
a infraestrutura preferida porque permitem
que uma empresa movimente cargas
de trabalho sem dificuldades entre
nuvens privadas e públicas para otimizar
o desempenho, a segurança, a conformidade
e a relação custo-benefício.
Em um modelo de nuvem híbrida, as empresas
podem executar em uma nuvem privada
aplicações ou cargas de trabalho sensíveis,
altamente reguladas e de missão crítica com
desempenho e capacidade razoavelmente
constantes. Ao mesmo tempo, elas podem
executar em uma nuvem pública cargas de
trabalho menos sensíveis, mais dinâmicas ou
mesmo temporárias.
As nuvens híbridas ajudam um data
warehouse moderno a atuar como um único
EDW em paralelo com modelos de dados,
fontes de dados remotas e cargas de trabalho
mistas. Além disso, as organizações podem
viabilizar ambientes de desenvolvimento
e testes de novas aplicações e dar suporte
à recuperação de desastres.
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A anatomia de um data warehouse
corporativo moderno

Vantagens de várias
implementações em nuvem:
Nuvem pública
–

–
–

Elástica e escalável, ajustando-se de
forma flexível para atender às variações
da carga de trabalho
Maior eficiência já que os clientes pagam
apenas pelo que utilizam
Menos gastos com hardware
e infraestruturas locais

Nuvem híbrida
–

–

Nuvem privada
–
–

–

Maior possibilidade de customizar
aplicações e infraestrutura
Maior controle e segurança, pois as cargas
de trabalho ocorrem atrás do firewall do
locatário
Conformidade simplificada com
as regulamentações setoriais ou
governamentais

–

Segurança e conformidade, permitindo
cargas de trabalho altamente
regulamentadas em uma nuvem privada
e cargas de trabalho menos sensíveis em
uma nuvem pública
Escalabilidade e resiliência para expandir
as operações de forma rápida, barata
e automática usando os serviços de nuvem
pública e depois reduzir quando os picos
baixarem
Otimização de recursos e economia
de custos que fazem o melhor uso
dos investimentos no local e do
orçamento de infraestrutura, mudando
as implementações em função de
cargas de trabalho variáveis ou de novas
oportunidades

As próximas seções se aprofundarão nos
métodos de implementação para ajudá-lo
a escolher o EDW adequado às necessidades
do seu negócio.
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De acordo com o relatório
The State of AI in 2020
2
da McKinsey, 66% das
empresas registraram um
aumento na receita e 40%
tiveram uma redução
nos custos em virtude da
adoção da IA.
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Data warehouse
baseado em
plataforma nativa
em nuvem

Você deve implementar seu data warehouse
em uma plataforma nativa em nuvem?
A agilidade, escalabilidade e elasticidade das
soluções em nuvem estão estimulando muitas
organizações a considerar iniciativas de TI em
nuvem. As vantagens são muitas:
Integrar-se com outras nuvens e os melhores
serviços de IA
Implemente data warehouses em qualquer
nuvem sem mover dados e economize custos,
consolidando todas as ferramentas sob uma
única infraestrutura. Em plataformas nativas
em nuvem, como IBM Cloud Pak for Data, você
pode conectar um data warehouse moderno
com uma série de ferramentas ou serviços
de IA para transformar informações sobre os
dados em aprendizado de máquina e IA:
–

–

–

Proteger a confiança e a conformidade
dos dados e da IA: certifique-se de
que seus dados sejam governados
e protegidos e estejam em conformidade
com as normas por meio do IBM Watson®
Knowledge Catalog.
Automatizar os ciclos de vida da IA:
construa e redimensione a IA confiável
com ciência de dados avançada
e capacidades de aprendizado de
máquina no Watson Studio.
Integrar a IA em toda a sua organização:
turbine a eficiência operacional e repense
o engajamento do cliente com aplicações
inteligentes como Watson Assistant.

Analisar dados que nasceram na nuvem
Seus dados “nasceram na nuvem?” Se
você coleta dados de IoT em sensores ou
dispositivos móveis, você pode optar por
analisar esses dados também na nuvem.
Evite os riscos de transferência local de
enormes volumes de dados gerados pelas
nuvens.
Agilizar o orçamento e acelerar
a implementação
Com que rapidez você precisa? Os processos
de orçamento e planejamento para um novo
data warehouse no local podem levar tempo.
Você possivelmente precisará reunir pessoas
e informações de vários departamentos.
A instalação, configuração, teste e atualização
do novo data warehouse podem ser
simplificadas por meio de uma plataforma
conteinerizada, nativa em nuvem, com
menos custos iniciais e esforço.
Escalar rapidamente
Forneça um data warehouse sob demanda
com alguns cliques, seja de 1 terabyte
ou 1 petabyte. Automatize todas as
funções administrativas, incluindo backup
e recuperação, ajuste e otimização,
e aplicação de correções e atualizações.
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Data warehouse
hiperconvergente

Para algumas organizações, um data
warehouse hiperconvergente, que integra
hardware e software otimizados em uma
única solução, é a melhor escolha. Ao
combinar armazenamento, computação,
rede e software, eles podem acelerar
a implementação e o tempo de valorização
com alta performance pré-configurada,
controlada e rica em segurança. Como as
capacidades estão bem integradas, você pode
começar rapidamente com o provisionamento
pré-configurado instantâneo e economizar os
custos típicos das nuvens públicas.
Os data warehouses hiperconvergentes,
como o Netezza® Performance Server,
também proporcionam uma maior
escalabilidade com modelos de pagamento
conforme o uso para expansão de recursos.
De acordo com analistas da Cabot Partners,
um EDW hiperconvergente pode aumentar
o valor total de propriedade.
Armazene dados sensíveis internamente
Proteja os dados sensíveis guardando-os
internamente, onde é mais fácil cumprir as
rigorosas normas de privacidade.
Acelere a implementação
Evite os processos demorados de aquisição
de equipamentos, instalação de software
e configuração do ambiente: os componentes
da solução são projetados para trabalharem
juntos de forma imediata. Aproveite
a agilidade da nuvem em seu próprio centro de
dados, onde você pode se conectar à sua rede
e começar a carregar os dados no mesmo dia.

Um data warehouse
hiperconvergente pode
triplicar o desempenho do
SQL com 1/5 da distribuição
de dados.7
Reduza a complexidade do gerenciamento
Aumente a eficiência, minimizando ou
eliminando tarefas administrativas, tais como
afinação, indexação e agregação de tabelas.
Suporte a volumes de dados em rápido
crescimento
Amplie facilmente sua solução
hiperconvergente para suportar crescentes
volumes de dados. Você pode acomodar
petabytes de dados em um único ambiente.
Aproveite as tecnologias de ciência de dados
Dê suporte a análises avançadas,
aproveitando as mais recentes tecnologias
de ciência de dados para tomar decisões
melhores e mais rápidas. Você pode melhorar
as recomendações de estoque, produzir
publicidade direcionada, melhorar a detecção
de fraudes e muito mais.
Veja um estudo de caso de um EDW
hiperconvergente em ação.
Assista ao vídeo
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Data warehouse
no local

Seus dados já existem
no local? Então, analisar
os dados onde eles já se
encontram pode ser a opção
mais eficaz para você.

Mantenha a flexibilidade
Um ambiente local não necessariamente
compromete a flexibilidade. Por exemplo,
você pode escolher um data warehouse que
lhe permita usar seu hardware preferido em
uma nuvem privada ou em uma configuração
de nuvem privada virtual.

Data warehouses no local são instalados na
própria infraestrutura de sua empresa por
trás de um firewall interno. Esta tem sido
uma das implementações mais populares
e tradicionais porque você pode ter
controle completo sobre o gerenciamento,
a configuração, personalização e segurança
da infraestrutura e dos dados. Ou seja, você
sabe exatamente onde seus dados estão.

Um ambiente virtualizado também pode
ajudar a aumentar a agilidade. Com a solução
certa, você pode implementar um data
warehouse pré-configurado em um contêiner
Docker em minutos. A escalabilidade
automatizada ajuda a acomodar facilmente as
novas exigências analíticas.

Um data warehouse no local, como o IBM®
Db2® Warehouse, pode minimizar a latência das
análises e reduzir os custos da transferência
de grandes quantidades de dados para outro
ambiente. Os custos de linhas de rede de
alta velocidade podem ser especialmente
acentuados em regiões do mundo que não
contam com uma infraestrutura de rede robusta.
Obedeça as regulamentações
Você está proibido de migrar dados? Em setores
como saúde, serviços financeiros e outros,
as regulamentações podem exigir que você
mantenha dados sensíveis no local. Mesmo
que haja permissões para transferir dados para
a nuvem, você pode estar em um país com
restrições rigorosas quanto ao local onde os
dados podem residir e como eles podem ser
transferidos através de fronteiras estaduais ou
nacionais. Você pode decidir manter os dados
no local para que possa ter um melhor controle
desses dados.

Aproveite seu ambiente atual de TI
Você já fez investimentos significativos em
seu data warehouse local? Se você tem
uma infraestrutura avançada e habilidades
sólidas e estabelecidas para gerenciar seu
data warehouse, você tem bons motivos para
continuar usando-as.
Melhore o desempenho
Ao escolher um data warehouse local que
combina processamento in-memory com
análise em banco de dados, você pode
habilitar um processamento mais rápido das
consultas complexas. Mantenha a latência
a um mínimo e reduza a complexidade
e o risco de migrar dados para um cluster
analítico.
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Qual é a
combinação
ideal para você?

Resumindo, a IA não é possível sem um data
warehouse moderno. Como primeiro passo
na jornada para a IA, um EDW moderno ajuda
as empresas a obter uma visão completa de
seus dados e produzir insights aplicáveis.
Quando integrado em uma plataforma
unificada de dados e IA, o EDW moderno ajuda
as empresas a dominar o gerenciamento de
dados e formar a arquitetura de informação
robusta necessária para a IA.
A IBM oferece opções e flexibilidade
para que você possa identificar a melhor
implementação de EDW para seu negócio.
Precisa de ajuda para escolher a solução certa?
Fale hoje mesmo com um especialista

Plataforma nativa em nuvem

Hiperconvergente

No local e na nuvem

IBM Cloud Pak for Data

Netezza Performance Server*

Db2 Warehouse*

Uma plataforma unificada de dados e IA que
roda na nuvem de sua preferência e moderniza
o gerenciamento de dados, a governança de
dados e o aprendizado de máquina para ajudar
as empresas a acelerarem sua jornada para a IA.

Um data warehouse e uma plataforma
analítica avançados disponíveis tanto
localmente quanto na nuvem.

Um data warehouse gerenciado pelo cliente
que apresenta processamento de dados inmemory e análise em banco de dados para
uma implementação rápida e flexível.

Leia o estudo da Forrester

Veja as vantagens competitivas

Visite o site
*Integra-se com o IBM Cloud Pak for Data
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DETERMINADO FIM OU DE NÃO INFRAÇÃO. Os produtos da IBM
têm a garantia de acordo com os termos e condições dos acordos
dentro dos quais são fornecidos.

Statement of Good Security Practices: IT system security involves
protecting systems and information through prevention, detection
and response to improper access from within and outside your
enterprise. Improper access can result in information being
altered, destroyed, misappropriated or misused or can result
in damage to or misuse of your systems, including for use in
attacks on others. No IT system or product should be considered
completely secure and no single product, service or security
measure can be completely effective in preventing improper use
or access. IBM systems, products and services are designed to
be part of a lawful, comprehensive security approach, which will
necessarily involve additional operational procedures, and may
require other systems, products or services to be most effective.
IBM DOES NOT WARRANT THAT ANY SYSTEMS, PRODUCTS
OR SERVICES ARE IMMUNE FROM, OR WILL MAKE YOUR
ENTERPRISE IMMUNE FROM, THE MALICIOUS OR ILLEGAL
CONDUCT OF ANY PARTY.
O cliente é responsável por garantir o cumprimento da lei e dos
regulamentos aplicáveis a eles. A IBM não fornece assessoria
jurídica, nem representação ou garantia de que seus serviços ou
produtos garantirão o cumprimento de alguma lei ou regulamento
por parte do cliente.
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