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Capítulo 1

Libere seus dados para a IA
Os dados são a força vital de qualquer empresa moderna, e estão sendo criados, armazenados
e analisados em índices sem precedentes em todos os setores. Até 2025, estima-se que a
criação global de dados atinja impressionantes 180 zettabytes.1 Essa explosão de dados gera
enormes oportunidades para as empresas que estão preparadas para aproveitá-la: desde a
geração de novas ofertas e fluxos de receita até a proteção contra riscos regulamentares. As
organizações que não conseguirem lidar com a gestão de dados descobrirão que esse volume de
dados é mais um desafio do que uma chance de inovação.

80%

De acordo com a Forrester, 80% das empresas esperam um aumento no
número de casos de uso de IA dentro dos próximos 2 anos.2

90%

90% das empresas têm dificuldade em escalar a IA em suas corporações.3

Mas simplesmente coletar e armazenar grandes volumes de dados não é o suficiente; as empresas
precisam acessar, controlar e usar esses dados de maneira contínua e segura para impulsionar a
transformação digital e a adoção bem-sucedida da IA.

Até 2025, estima-se que a
criação de dados globais
atinja impressionantes 180
zettabytes.1
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Para criar uma base dados robusta para a IA, as empresas precisam resolver a complexidade
da gestão de dados em 3 áreas-chave:
Acesso
Dado o crescente volume, variedade e velocidade dos dados, as
organizações precisam de acesso rápido aos dados espalhados por
ambientes complexos de nuvem híbrida que incluem várias nuvens,
armazenamentos de dados, localizações e fornecedores, bem como tipos
de dados díspares.

Governança
Elas devem contextualizar e classificar esses dados para garantir que
estejam disponibilizando informações relevantes e de alta qualidade para
as pessoas certas, no momento certo, com acesso ao autoatendimento
para reduzir o time to value para as iniciativas de IA.

Privacidade e conformidade
Elas também precisam identificar e proteger as informações pessoais e
confidenciais, garantindo a conformidade regulatória para que os dados
confidenciais possam ser usados com segurança para IA e analytics.
Lidar com desafios comuns em sua base de dados ajuda a preparar o caminho para resultados de
IA mais precisos e implementações de IA bem-sucedidas.
A metodologia DataOps e o padrão arquitetural moderno de uma malha de dados podem ajudar as
empresas a abordar o acesso aos dados, o controle e a privacidade em todo o ciclo de vida da IA.
Juntas, essas abordagens permitem o consumo de dados de autoatendimento e a automação de
tarefas complexas e tediosas de engenharia de dados para ajudá-lo a liberar o valor total de seu
acervo de dados e estabelecer uma base sólida de dados para o sucesso da IA.

1 Volume of data/information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2025, Statista,
junho de 2021.
2 Overcome Obstacles To Get To AI At Scale: Invest In And Scale AI To Become An Industry Leader, Forrester,
janeiro de 2020.
3 Proven concepts for scaling AI: From experimentation to engineering discipline, IBM Institute for Business
Value, setembro de 2020.
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Capítulo 2

Transforme a gestão de dados com
DataOps e malha de dados
Todas as organizações estão procurando maneiras de liberar seus dados para inovar e
se manterem competitivas, mas a maioria enfrenta desafios significativos com a coleta,
armazenamento e análise de dados para IA. Os ambientes de dados têm se tornado cada vez mais
complexos, com diferentes origens e tipos de dados espalhados pelo cenário de dados.

75%

75% das grandes empresas relatam que utilizam mais de 20 origens de dados
diferentes para alimentar seus sistemas de IA, de business intelligence e de
analytics.1

Para alimentar a IA com as informações mais relevantes e confiáveis, os dados
corporativos precisam ser descobertos, catalogados e transformados, e as organizações precisam
de protocolos para garantir a privacidade dos dados e conformidade com as regulamentações.
Uma estratégia de gestão de dados robusta e a arquitetura de informações de apoio podem ajudálo a liberar dados corporativos e descobrir insights para transformar seus negócios.

50%

Mais de 50% das empresas têm dificuldades com a integração de dados
quando se trata de plataformas de ciência de dados, aprendizado de máquina,
analytics e business intelligence.2

Estabelecer uma base de dados construída sobre os princípios das DataOps é uma metodologia
que permite às empresas projetar estrategicamente a arquitetura de informações e usar a
automação impulsionada por IA para obter o máximo valor de seus dados.

As DataOps são a orquestração de pessoas, processos e
tecnologia para fornecer dados confiáveis para cidadãos
digitais rapidamente.
Os princípios das DataOps podem ajudar sua organização a alcançar:
• Catalogação de dados para fornecer definições que facilitam o gerenciamento de
autoatendimento
• Preparação de dados para transformar dados brutos em informações consumíveis
• Avaliação da qualidade de dados para garantir os melhores dados prontos para negócios
• Integração de dados para atender ao acesso a dados e às necessidades de entrega
• Privacidade de dados e definição e cumprimento de conformidade
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Uma abordagem das DataOps ajuda a escalar a agilidade, a velocidade e as novas iniciativas de
dados, capacitando sua empresa a usar IA e, ao mesmo tempo, garantindo a governança e os
controles de segurança adequados.
Modernize sua arquitetura de informações com uma malha de dados Uma base sólida para
o sucesso da IA requer mais do que apenas uma metodologia ou conjunto de princípios; as
organizações também precisam modernizar sua tecnologia de arquitetura de informações. Ou
seja, uma arquitetura projetada para IA é necessária - uma arquitetura que ajudará a otimizar e
automatizar o acesso e a disponibilidade de dados, fornecerá dados controlados de alta qualidade
e gerenciará a privacidade e a conformidade.

Uma malha de dados é uma arquitetura que orquestra
dinamicamente diferentes origens em um cenário híbrido e
multicloud para fornecer à IA dados prontos para negócios.
Malha de dados é o tecido tecnológico que conecta terminais de dados, permitindo a variedade
completa de recursos de gestão de dados: descoberta, integração, controle, curadoria e
orquestração. Ela abastece os cidadãos de dados com acesso aos dados certos na hora certa.
Uma malha de dados emprega tecnologias emergentes, como aprendizado de máquina (ML),
virtualização de dados, uma camada semântica, gestão de metadados e catalogação automatizada
de dados para quebrar as fronteiras que separam aplicações, dados, nuvens e pessoas.
Uma malha de dados oferece três benefícios principais :
• Consumo de dados de autoatendimento e colaboração
• Controle automatizado, proteção de dados e conformidade
• Integração de dados em um cenário de dados híbrido e multicloud
Ao implementar uma arquitetura de informações projetada para IA - e embasada pelos princípios
das DataOps - sua empresa pode eliminar os silos de dados, controlar os dados e o ciclo de vida
de IA e executar em qualquer lugar com agilidade. Em última análise, a arquitetura e os princípios
certos podem ajudá-lo a operacionalizar a IA com confiança e transparência.

1 Global AI Adoption Index 2021, IBM and Morning Consult, 2021.
2 Overcome Obstacles To Get To AI At Scale: Invest In And Scale AI To Become An Industry Leader,
Forrester, janeiro de 2020.
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Capítulo 3

Simplifique, unifique
e conecte todos os seus dados

A maioria das organizações está lidando com um volume assoberbante de dados de diferentes
origens. Muitas vezes os dados estão confinados e espalhados por várias nuvens, armazenamentos
de dados, locais e fornecedores - tornando o acesso a eles demorado e complicado para cientistas
de dados, analistas de negócios e outras partes interessadas.

 /3 das organizações cita a complexidade dos dados e os silos
1
como a principal barreira para a adoção da IA.1

Resolver como simplificar o acesso aos
dados em um ambiente complexo e
disperso é fundamental para construir
uma base sólida para a IA.
Para que os dados forneçam insights
de negócios de alto valor, eles devem
ser acessíveis e contextualizados por
qualquer usuário ou aplicação.

Os desafios da consolidação de dados
Muitas organizações dependem de arquiteturas de dados desatualizadas que tentam consolidar
dados diferentes em silos em data warehouses ou data lakes. As abordagens de consolidação que
usam procedimentos de extração, transformação e carregamento (ETL) para copiar dados em
um único armazenamento de dados são demoradas e caras e incluem complexidade no cenário
de dados. E a maioria das organizações ainda acaba tendo vários repositórios. Como resultado,
os cientistas de dados têm dificuldades com longos ciclos de preparação de dados e com a
dificuldade de organizar os dados para obter uma visualização única.

Unificando o cenário de dados para facilitar o acesso e as consultas universais
Uma malha de dados é a resposta arquitetural a esses desafios, ajudando as empresas a unificar
e simplificar sua arquitetura de informações para a IA e capacitar seus usuários com acesso mais
rápido aos dados corporativos de que eles precisam.
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Uma malha de dados usa virtualização de dados para acessar diferentes fontes em um ambiente,
portanto, não é mais necessário mover os dados ou criar conjuntos duplicados. A virtualização
de dados fornece uma visão única e contínua sem copiar dados. Como resultado, uma malha de
dados permite o acesso ao autoatendimento para que os usuários possam simplesmente consultar
os dados onde eles residem. Esse recurso dá aos cientistas de dados e outros cidadãos de dados
acesso mais rápido às informações - independentemente da plataforma ou geografia em que
estejam localizadas. O acesso ao autoatendimento também significa que os usuários podem
começar a consultar os dados imediatamente, sem esperar que um engenheiro de dados os
encontre e os prepare primeiro.

Em 2023, as organizações que usam malhas de dados para
conectar, otimizar e automatizar os processos de gestão de
dados de forma dinâmica reduzirão o tempo para a entrega
de dados integrada em 30%.2
Outro elemento-chave de uma malha de dados é a capacidade de realizar consultas universais com
uma camada semântica de consulta que essencialmente abstrai ou traduz as consultas em uma
linguagem universal. Independentemente dos mecanismos de consulta que sua organização usa,
uma camada semântica de uma malha de dados possibilita consultar dados distribuídos muito mais
rapidamente do que um data warehouse padrão e com um grau de relevância mais alto.
Simplificar, unificar e conectar dados em ambientes complexos e dispersos é fundamental para
construir uma base para iniciativas de IA bem-sucedidas e em tempo hábil em sua empresa.

1 Global AI Adoption Index 2021, IBM and Morning Consult, 2021.
2 Magic Quadrant for Data Integration Tools, Gartner, março de 2021.
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Capítulo 4

Garanta a qualidade de
dados e o controle para a IA
Garantir que os dados possam ser acessados de forma rápida e fácil por cientistas de dados é crucial
para projetos de IA de sucesso, mas também é importante garantir que os dados com os quais
eles estão trabalhando sejam relevantes e de alta qualidade. Dado o enorme volume, variedade
e velocidade dos dados com os quais as empresas estão lidando, elas precisam de ferramentas
eficazes para catalogar, etiquetar e organizar dados, além de controlar os níveis de acesso.

As organizações relatam que aproximadamente 90% ou mais
de seu tempo é gasto na preparação de dados para análises
avançadas, ciência de dados e engenharia de dados.1
De acordo com a pesquisa do IDC, 80% dos dados mundiais serão dados não estruturados até 2025,
e a dificuldade em analisar dados semiestruturados e não estruturados é um desafio crescente para
alcançar o analytics na escala necessária para a IA e o aprendizado de máquina.2 Além disso, os usuários
da empresa em diferentes cargos - do RH aos cientistas de dados e linhas de negócio - precisam
acessar diferentes dados. As políticas de controle são necessárias para determinar com segurança as
autorizações de dados apropriadas de acordo com a privacidade e a regulamentação de dados.
A contextualização de dados e o uso de dados O controle, a qualidade de dados e os recursos
de catalogação de dados estão no centro do valor da malha de dados. Uma malha de dados cria
perfis de dados automaticamente para que eles sejam entendidos em sua forma atual e depois
classificados de acordo com a finalidade - fazendo com que as pessoas com diferentes cargos e
níveis de experiência coloquem os dados organizacionais em uso mais facilmente.
A função de catalogação de uma malha de dados oferece vários recursos benéficos:
•Detecção de dados sensíveis para
propósitos regulatórios internos e externos
•Criação de políticas de cumprimento para
a proteção de dados por meio de masking,
edição de dados e substituição de valores
•Criação de perfis de dados para tornar
sua forma inicial compreensível aos
consumidores de dados
•Recomendação de dados com base nos
padrões de histórico e de busca de um usuário
•Descoberta de dados ao inventariar ativos e
aplicar regras de controle
•Atribuição dos termos do negócio desde a
taxonomia do seu negócio até os novo ativos
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Esses recursos de catalogação resolvem muitos dos aspectos historicamente manuais e
demorados da preparação e da gestão de dados. Como resultado, os consumidores de dados
podem derivar valor mais rapidamente de dados organizacionais relevantes para tomar decisões
embasadas enquanto aderem às políticas de controle apropriadas.
Descubra como o instituto global de serviços financeiros e bancários ING usa uma malha de dados
em um ambiente de nuvem híbrida para melhorar o acesso e o controle de dados.
Leia o blog
Acelere sua jornada para a IA
Para aproveitar ao máximo a promessa da IA, as organizações precisam de dados confiáveis,bem
organizados e prontos para os negócios, para a análise de dados e a construção de modelos de
IA. Uma malha de dados apresenta tecnologias de automação que ajudam a resolver muitos dos
desafios e ineficiências da gestão de dados - do acesso à preparação e ao controle - deixando
você um passo mais perto de colocar a IA para trabalhar em sua empresa.

1 The State of Metadata Management: Data Management Solutions Must Become Augmented Metadata Platforms,
Gartner, maio de 2021.
2 80 Percent of Your Data Will Be Unstructured in Five Years, Solutions Review, março de 2019.
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Capítulo 5

Gerencie a privacidade e a
conformidade de dados sensíveis
Como uma empresa digital, sua empresa provavelmente armazena e gerencia conjuntos de dados
confidenciais, incluindo informações pessoalmente identificáveis (PII) de clientes e funcionários e
propriedade intelectual. Os dados confidenciais podem ser uma parte significativa do cenário de
dados e, portanto, podem e devem ser usados para impulsionar seus modelos de IA. No entanto,
é fundamental identificar e proteger dados confidenciais e cumprir os requisitos regulamentares
relevantes. Não fazer isso pode resultar em multas pesadas, perda de negócios e perda de reputação

O custo médio de uma violação de dados é de US$ 3,86
milhões1 Muitas organizações têm dificuldades para identificar e gerenciar dados

confidenciais de clientes. Uma pesquisa da IBM e do Ponemon Institute descobriu que 80% das
violações de dados em 2020 incluíam PII de cliente. De todos os tipos de dados expostos nessas
violações, as PII de cliente também foram as mais caras para as empresas estudadas.2

81%

81% dos consumidores deixariam de se relacionar com uma marca on-line após
uma violação de dados.2

Para gerenciar com eficácia a privacidade dos dados, as organizações precisam de visibilidade
total dos dados localizados em seu ambiente de nuvem híbrida - em qualquer lugar do ciclo de vida
dos dados e da IA. Estabelecer canais de dados confiáveis fornece às suas equipes a capacidade
de compartilhar dados com segurança em todo o ecossistema corporativo para obter um tempo
mais rápido para a conformidade, a inovação e a implantação de IA.
Uma estrutura holística de privacidade e segurança de dados ajuda as empresas a evitar uma
abordagem fragmentada para proteger dados em diferentes origens e usar soluções pontuais
distintas. Essa abordagem permite que as empresas descubram, auditem e controlem dados
sensíveis. Com um catálogo de dados - um recurso essencial em uma malha de dados - as
organizações podem automatizar a detecção e o controle de informações confidenciais,
simplificando o esforço para gerenciar a privacidade e a conformidade.
Identificar dados sensíveis A primeira etapa para gerenciar a privacidade de dados e a
conformidade com as regulamentações é saber com quais dados você está trabalhando.
Considere as questões a seguir:
• Sua equipe sabe onde os dados privados dos clientes estão localizados?
• Você tem controle de quem pode acessá-los?
• O quão preparada está sua equipe para responder às solicitações de acesso a dados dos clientes?
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Um catálogo de dados moderno automatiza a curadoria de metadados, incluindo a detecção e a
classificação automáticas de dados sensíveis. Ele também automatiza os principais serviços de
controle de dados, incluindo a linhagem de dados - uma visualização em tempo real que mostra
a jornada completa dos dados ao longo do ciclo de vida, o cumprimento de políticas e regras e o
gerenciamento de dados de referência.
Ao automatizar a ingestão e a classificação de dados sensíveis, um catálogo de dados oferece visibilidade
crítica de seus dados confidenciais, que é a primeira etapa na gestão de privacidade e conformidade.

Anonimizar os dados sensíveis para IA Depois de identificar os dados sensíveis, eles devem ser
anonimizados para uso seguro para a IA. Em uma malha de dados, os recursos de privacidade
automatizados ajudam a anonimizar PII e outras informações confidenciais usando as técnicas
que se ajustem melhor a qualquer conjunto de dados, como criptografia, tokenização, técnicas de
masking e ruído estatístico. Uma malha de dados também oferece cumprimento automático das
regras de proteção de dados de uma organização. Esses recursos de privacidade automatizados
ajudam a reduzir o risco sem excluir dados sensíveis de projetos de IA.
Fique em conformidade e pronto para auditoria Conforme os requisitos regulamentares evoluem
e introduzem complexidade na gestão de dados, as empresas precisam de uma solução que
ajude a garantir a conformidade e agilize o processo de auditoria. Os metadados automatizados
e a camada de controle de uma malha de dados aceleram o tempo para a conformidade ao
automatizar as atividades de controle manuais rotineiras. Eles fornecem uma taxonomia de PII
para padrões regulamentares, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) e a
Lei da Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA), bem como dados de referência do setor
para dar suporte ao mapeamento de dados para conformidade.
Ao ajudar as empresas a identificar e anonimizar os dados sensíveis e simplificar a conformidade,
um catálogo de dados é fundamental para construir uma base sólida para a IA usando uma
arquitetura de malha de dados.

1 Cost of a Data Breach Report 2021, IBM Security and the Ponemon Institute, 2021.
2 81% of Consumers Would Stop Engaging with a Brand Online After a Data Breach, Reports Ping Identity,
Business Wire, outubro de 2019.
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Capítulo 6

Inicie a construção de uma base de dados
para a IA com uma malha de dados
Não há dúvida de que os dados são a chave para a transformação digital e a base para o sucesso da IA 
e do aprendizado de máquina. Portanto, é imperativo que as empresas modernizem e implementem
uma arquitetura de informações que seja projetada para dar suporte às suas iniciativas de IA.
De acordo com um estudo de 2021 conduzido pelo IBM Institute for Business Value, a IA é uma das
3 principais tecnologias que os CEOs acreditam que mais ajudarão a entregar resultados. O estudo
descobriu que 84% das organizações pesquisadas esperavam manter ou aumentar seu nível de foco
na IA, com quase 1/3 aumentando seus investimentos em IA como resultado direto da pandemia.1
Com uma arquitetura de malha de dados corporativos e metodologia das DataOps, sua
organização pode construir uma base de dados compatíveis e confiáveis que ofereçam suporte
ao acesso de autoatendimento aos dados corporativos - residindo essencialmente em qualquer
lugar - sem ter que movê-los ou copiá-los. Com controle, segurança e conformidade com as
regulamentações integrados à estrutura, sua organização será capaz de lidar com os desafios de
qualidade e privacidade de dados decorrentes de um cenário de dados híbrido e multicloud.

Próximos passos
Quer saber mais sobre a malha de dados ou quer falar sobre como ela pode apoiar sua jornada de
IA? Agende uma consulta individual gratuita com um especialista em IA da IBM.
Converse com um especialista

Recursos e soluções Quer saber mais sobre a gestão de ciclo de vida da IA e sua
jornada de IA? Aqui estão alguns recursos e soluções que podem ajudar.

• O IBM Cloud Pak® for Data permite uma malha de dados distribuída para ambientes multicloud
híbridos A plataforma oferece acesso no momento exato aos dados corretos que estão na nuvem
e no local, a um custo ideal, com o nível de controle apropriado.
• Leia o white paper sobre os 3 benefícios instantâneos de uma malha de dados para obter
informações detalhadas sobre como uma malha de dados pode melhorar a integração de dados,
o controle e a privacidade de dados. Além disso, aprenda sobre as opções de implementação da
IBM e os casos de uso entre vários segmentos de mercados.
•A
 ssista a um webinar On-demand que apresenta Noel Yuhanna, Vice-Presidente da Forrester
e analista principal, falando sobre como a arquitetura da malha de dados ajuda as empresas
a liberar seus dados de forma inteligente para aprimorar as decisões de negócios, melhorar a
experiência de cliente e impulsionar a inovação.
• Descubra as respostas para as perguntas mais frequentes sobre malha de dados conforme os
especialistas técnicos da IBM explicam quais usuários são mais afetados por uma malha de
dados, como o uso de uma malha de dados se compara às arquiteturas legadas e muito mais.
1 2021 CEO Study: Find your essential, IBM Institute for Business Value, 2021.
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