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Introdução: uma
abordagem de
malha de dados
para controle
e privacidade

A malha de dados é uma abordagem de
arquitetura que ajuda a assegurar que dados
de qualidade sejam acessados pela pessoa
certa, na hora certa.
Além de proporcionar uma base sólida
para integração de dados multinuvem,
inteligência de clientes de 360 graus e IA
confiável, o recurso de controle e privacidade
de dados de uma malha de dados fortalece
a conformidade através de comandos
automatizados para controle e privacidade
e, simultaneamente, mantém conformidade
regulatória, onde quer que os dados estejam.
Um controle poderoso faz com que dados
corretos, de alta qualidade, sejam fáceis
de encontrar pelas pessoas que devem
ter acesso a eles, além de permitir que
dados sensíveis permaneçam ocultos
quando necessário. Ter insights sobre os
seus negócios e clientes é uma vantagem
competitiva. A pesquisa Forrester Analytics
Business Technographics® Data And Analytics
Survey de 2020 constatou que as empresas
mais avançadas a se orientarem por
insights têm maior probabilidade de terem

alguma estratégia de controle de dados que
envolva definição, execução, treinamento
e supervisão de conformidade. Também têm
maior probabilidade de terem um executivo
responsável pelo controle dos dados e de
usar IA para realizar crowdsourcing e integrar
a administração de dados nos engajamentos
de dados do dia a dia.1
Parâmetros de privacidade sólidos ajudam
a aumentar a preparação para conformidade
e proteção dos dados em qualquer lugar: no
local em diferentes nuvens. Eles possibilitam
às empresas entender e aplicar rapidamente
políticas regulatórias e regras de controle
específicas do setor sobre os dados,
independentemente de onde estejam.
Neste guia, cobriremos os desafios de controle
e privacidade mais comuns enfrentados pelas
organizações modernas, os elementos de uma
solução/abordagem eficaz e os componentes
tecnológicos necessários para criar uma
camada automatizada e integrada de controle
e privacidade para todos os dados da empresa.
Também indicaremos recursos úteis, como
a avaliação de controle e privacidade de dados.
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Por que
estabelecer
controle
e privacidade
de dados
automatizados?

À medida que as organizações se esforçam
para estabelecer uma cultura de tomada de
decisões orientada por dados, é essencial
contar com dados de qualidade que estejam
em conformidade com um ambiente
regulatório dinâmico. Uma abordagem desse
tipo possibilita às organizações enfrentar
desafios como:

A necessidade de privacidade de
dados em escala
Os riscos da falta de conformidade (como
ônus legais, perda da confiança dos clientes
e declínio da reputação) são reais. Mais
de 60 jurisdições espalhadas pelo mundo
decretaram ou propuseram legislação de
privacidade e proteção de dados. Além disso,
até 2023 mais de 80% das empresas no
mundo todo se defrontarão com pelo menos
um regulamento de proteção de dados com
foco em privacidade.2
Em vez de responder a cada desafio
individualmente, uma abordagem proativa
à privacidade e à proteção de dados é uma
oportunidade para que as organizações
fortaleçam a confiança dos clientes. Mas,
para isso, os líderes de dados precisam
desenvolver um programa de privacidade
holístico para toda a organização.

A necessidade de melhorar o acesso
aos dados
O compartilhamento seguro de dados
é um fator essencial quando várias equipes
precisam acessar os dados da empresa.
Os dados precisam ser rastreáveis e visíveis
apenas às pessoas autorizadas a usá-los.
Ainda assim, sete em cada dez organizações
não conseguem proteger os dados
movimentados em vários ambientes locais
e de nuvem.3
Sem poder assegurar a conformidade em
escala e de um ambiente a outro, as equipes
hesitam em compartilhar dados entre
unidades de negócios, o que fortalece os silos.
Com isso, as equipes de TI precisam proteger
cada repositório de dados individualmente,
o que pode fazer com que os grupos criem
seus próprios repositórios (TI invisível),
acarretando uma complexidade ainda maior.

4

De acordo com o escritório de
advocacia DLA Piper, desde
28 de janeiro de 2021 as
autoridades de proteção de dados
da UE emitiram US$ 1,2 bilhão
em multas relacionadas à infração
da lei de GDPR.
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Por que
estabelecer
controle
e privacidade
de dados
automatizados?

A necessidade de manter padrões de
qualidade de dados em toda a organização
Apenas 20% dos executivos confiam
totalmente nos dados que recebem.5
De acordo com um relatório recente da
Gartner, todos os anos, a baixa qualidade
dos dados custa às organizações uma média
de US$ 12,9 milhões. A Gartner estima que,
até o final de 2022, 70% das organizações
monitorarão rigorosamente seus níveis de
qualidade de dados por meio de métricas,
atingindo 60% de melhora e reduzindo
significativamente os riscos e os custos
operacionais.6
Para que todos os usuários na organização
possam entender plenamente e ter
confiança nos dados que utilizam,
é essencial que haja uma base de controle
de dados composta por definições de
negócios e metadados. Essa base inclui
terminologia de negócios, classificações
de dados, dados de referência, metadados
associados e também estabelecimento
e cumprimento de políticas e regras de
controle de dados.

A necessidade de linhagem
e rastreabilidade de dados
Depois de construir e implementar produtos
de dados (como dashboards, relatórios
e modelos de aprendizado de máquina),
as equipes de análise precisam ser capazes
de olhar para trás e identificar a origem dos
produtos de dados. Nos casos de uso de
auditabilidade e conformidade (frequentes em
setores regulados), pode ser exigido que uma
equipe de análise mostre todas as etapas do
ciclo de vida dos dados e sua transformação,
desde o sistema transacional, onde foram
criados originalmente, até sua forma final,
quando são utilizados para apoiar as tomadas
de decisões de negócios. No caso dos usuários
finais, conhecer a origem dos dados e as
transformações pode significar uma grande
economia de tempo na definição da sua
versão customizada do dashboard.

A necessidade de facilitar o consumo
de dados
Para aproveitar o poder inovador
e revolucionário dos dados, as empresas
precisam possibilitar o consumo
democratizado de dados. A habilidade
de simplificar o acesso e o consumo dos
dados depende de estrutura e arquitetura
robustas para assegurar que os usuários de
dados da organização possam encontrá-los
e utilizá-los facilmente, com um abrangente
índice de ativos catalogados baseado em
metadados. O controle e a privacidade dos
dados possibilitam às empresas satisfazer
proativamente à necessidade de impulsionar
a inovação e atingir os resultados de negócios.
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Os elementoschave de controle
e privacidade
Em última análise, a meta do controle é saber
de onde vêm os dados, o que eles são, quem
pode acessá-los e quando deverão ser
desconsiderados. Há vários elementos-chave
de tecnologia para atender à necessidade de
integrar e melhorar a privacidade, o acesso,
a qualidade e a rastreabilidade de todos os
dados da organização.
Vamos dar uma olhada no que você vai
precisar.

#1

#2

Catalogação dos dados
A qualidade dos seus dados determina o seu
nível de confiança nas ações pautadas em
insights. Se o modelo de IA receber dados
de baixa qualidade, isso poderia levar
a resultados incorretos, fora de conformidade
ou discriminatórios. Obter os melhores
insights significa poder ter acesso a dados
atuais, limpos e relevantes, com taxonomia
consistente. Um catálogo de dados pode
ajudar usuários a encontrar e utilizar os dados
certos facilmente por meio de um índice de
ativos catalogados abrangente e baseado
em metadados.

Geração automatizada de metadados
Os metadados rastreiam a origem, o nível de
privacidade, a idade e os possíveis usos dos
seus dados. Gerar metadados manualmente
é trabalhoso, mas, com o aprendizado
de máquina, os dados podem receber
tags com metadados automaticamente
para reduzir o erro humano e os dados
obscuros. A atribuição automática de tags
aos metadados permite o cumprimento das
políticas no ponto de acesso, de forma que
mais dados confidenciais sejam usados de
maneira não identificável e em conformidade.
Além disso, os metadados são usados para
estabelecer um vocabulário comum de termos
de negócios que proporcionam contexto aos
dados e para vincular dados de diferentes
origens. Esse contexto adiciona significado
semântico aos dados e os torna mais
localizáveis, utilizáveis e consistentes dentro
da organização, o que é um fator essencial na
busca de dados para análise e IA.

Leia “Um guia completo para
o catálogo moderno de dados” →
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#3

#4

#5

Controle automatizado de acesso
e linhagem de dados
A linhagem dos dados mostra como e por
quem eles foram acessados e utilizados. Saber
de onde vieram os dados é útil não só para
os relatórios de conformidade, mas também
para a criação de modelos de IA confiáveis
e explicáveis. E isso pode ser automatizado
sem complicar o acesso. Com as restrições
integradas diretamente aos pontos de
acesso, somente os dados que o usuário tem
autorização para acessar estarão visíveis.
Além disso, os dados confidenciais podem ser
dinamicamente mascarados, de forma que
os modelos e conjuntos de dados possam ser
compartilhados sem expor dados privados
a usuários não autorizados. Essa clareza em
relação aos dados que podem ou não ser
utilizados dá suporte à demanda de acesso
democratizado aos dados e permite que as
organizações respondam às necessidades
das linhas de negócios com agilidade.

Virtualização de dados
A virtualização de dados conecta dados
em todos os locais e faz com que origens
díspares apareçam como um único banco
de dados. Isso ajuda você a assegurar
a conformidade por meio de acesso
controlado, independentemente de onde
os dados estão, sem movimento. Usando
a camada controlada virtualizada única,
o acesso aos dados pelo usuário é definido
em um só local, em vez de em cada origem,
reduzindo a complexidade do gerenciamento
de acesso.

Relatórios e auditoria
As empresas devem cumprir uma variedade
de regulamentos em constante mudança
e que diferem conforme a área geográfica,
o setor e o tipo de dado. Esses regulamentos
precisam ser traduzidos em um catálogo
de requisitos com um conjunto claro de
ações que as empresas precisam realizar.
As informações regulatórias devem ser
automaticamente absorvidas, deduplicadas
e aplicadas a fluxos de trabalho.
O segredo para conciliar todas essas
necessidades de privacidade de dados
e controle com as oportunidades de negócios
é alinhar os componentes de tecnologia
com uma estratégia de dados global e uma
arquitetura aberta e holística.
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Malha de dados:
uma abordagem
holística
Para aproveitar os dados para insights
e o crescimento dos negócios — e para
finalmente criar uma cultura orientada por
dados — você precisa de uma abordagem
holística para arquitetura e estratégia
de dados que seja eficiente e não juntar
manualmente diversas soluções. É por isso
que muitas organizações estão adotando
a malha de dados.
Uma malha de dados é uma abordagem
de arquitetura para simplificar o acesso
e o consumo dos dados em uma organização.
Essa arquitetura não depende de ambientes,
processos, utilidade ou regiões geográficas.
Ela une sistemas de dados díspares com
gerenciamento e controle de ponta a ponta,
simplificando a colaboração e o acesso
democratizado aos dados.

Com a malha de dados, a empresa aumenta
o valor dos dados, pois oferece os dados
controlados certos na hora certa, onde
quer que eles residam. Ela reúne recursos
como os mencionados anteriormente
em uma arquitetura unificada, evitando
o custo e a complexidade de integrar uma
variedade de soluções pontuais. Em vez de
um grupo fragmentado de produtos que
foram agregados, a malha de dados oferece
uma solução única e holística criada para
funcionar perfeitamente.

A malha de dados pode
aumentar o valor dos dados
já existentes, oferecendo
acesso aos dados
controlados certos na hora
certa, onde quer que eles
residam.

Além de controle e privacidade de dados,
a malha de dados pode lidar com três outros
casos de uso. Eles incluem a integração
de dados multinuvem, a visualização de
360 graus dos clientes, e MLOps e IA
confiável (abordados em e-books separados).

9

Até 2024, as implementações
de malha de dados
quadruplicarão a eficiência
da utilização de dados
e reduzirão pela metade as
tarefas humanas para seu
gerenciamento.
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Histórias de controle
e privacidade
de dados bemsucedidas

Serviços financeiros:
ING ↷
O ING é um banco holandês com mais
de 57 mil funcionários que atende mais
de 39,3 milhões de clientes de varejo,
corporações e instituições financeiras em
mais de 40 países. Para tornar sua visão
de controle de dados uma realidade, Ferd
Scheepers, arquiteto líder da ING, queria
implementar uma abordagem de malha
de dados no ambiente de nuvem híbrida
da empresa.
O ING precisava controlar seus dados
na nuvem de forma consistente com seu
ambiente local. Como líder de dados,
Scheepers tinha metas específicas:
–

–

–

Proporcionar aos usuários de dados do
ING acesso rápido e simples a dados
controlados e conjuntos de ferramentas
Assegurar parâmetros fortes de controle
e privacidade em todo o complexo
ecossistema global
Cumprir as políticas de negócios e os
regulamentos em constante mudança
das múltiplas jurisdições

O ING criou uma solução de malha de dados
para ajudar a implementar um modelo
operacional corporativo único e simplificar
o gerenciamento de dados e aplicações em
todos os países onde o banco opera.
A solução é executada em um ambiente
aberto de nuvem híbrida que se adapta ao
cenário multiplataforma e heterogêneo do
ING. Aplicando a virtualização de dados nos
investimentos existentes no ambiente local,
a solução elimina silos de dados e permite
o acesso just-in-time aos dados certos em
qualquer nuvem ou ambiente local, a um custo
ótimo e com o nível de controle adequado.
Usando sua malha de dados, o ING pode
oferecer uma experiência de usuário
consistente para aumentar a colaboração,
simplificar o gerenciamento de aplicações
e otimizar os custos de TI e licenças.
Leia o estudo de caso →
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Considere estes
componentes
Empregar recursos robustos de controle
e privacidade depende de um stack de
tecnologia criado para permitir controle de
ponta a ponta, entregar dados de qualidade e,
por fim, acelerar a colaboração. No contexto
de uma empresa, o valor do controle de
dados é amplificado quando esses recursos
são vinculados à integração dos dados,
oferecendo uma visão abrangente dos
clientes e permitindo a utilização máxima das
informações para impulsionar os resultados.
Como parte da malha de dados moderna,
o recurso de controle e privacidade de
dados cria uma experiência de usuário
integral, fundamentada em metadados e no
gerenciamento ativo de políticas que permite
aos usuários ver, acessar, manipular e analisar
os dados sem necessidade de entender seu
formato físico ou localização, e sem precisar
movê-los ou copiá-los.

Os componentes de tecnologia da malha de
dados da IBM possibilitam que as empresas
apliquem regras e políticas regulatórias
específicas de cada setor aos seus ativos de
dados, protegendo toda a empresa, com:
–

–

–

–

Um catálogo de dados aumentado por IA
que permite aos usuários da organização
entender, colaborar, enriquecer e acessar
os dados certos facilmente
Uma camada de metadados e controle
para todos os dados, análises e iniciativas
de IA que aumenta a visibilidade
e a colaboração em qualquer nuvem
A capacidade de mascarar dados de
forma consistente e dinâmica no nível de
granularidade definido pelo usuário
A habilidade de criar conjuntos de testes
e dados de treinamento anônimos,
mantendo a integridade dos dados

IBM Cloud Pak for Data
O IBM Cloud Pak® for Data é uma plataforma
criada pensando especificamente em
uma arquitetura de malha de dados para
oferecer predições de resultados com mais
rapidez e permitir a você coletar, organizar
e analisar os dados, onde quer que estejam.
Assim, a plataforma ajuda a aumentar
a produtividade e a reduzir a complexidade
ao construir uma malha de dados que
conecta dados em silos e distribuídos em
um ambiente de nuvem híbrida.
Saiba mais sobre o
IBM Cloud Pak for Data →

12

06

Considere estes
componentes

IBM Watson Knowledge Catalog
O IBM Watson® Knowledge Catalog oferece
catalogação inteligente, com coleta de
metadados e gerenciamento de políticas
automatizados, para assegurar que os
detalhes de um modelo sejam coletados
e armazenados automaticamente,
proporcionando mais transparência
e repetitividade. Isso assegura que
os modelos sejam imparciais, tratem
vieses, sejam explicáveis e se adaptem
a mudanças de parâmetros.
Saiba mais sobre o
IBM Watson Knowledge Catalog →

IBM Watson Query
Aplicar regras de controle abrangentes em
data lakes, bancos de dados e warehouses
consome tempo, fazendo com que muitas
vezes os usuários demorem para acessar os
dados certos. O Watson Query faz cumprir
as políticas de controle quando os dados são
acessados em várias fontes, fornecendo-os
rapidamente para as suas aplicações finais
por meio de uma visualização sem alterações
manuais, movimentos ou réplicas de dados.
Saiba mais sobre o
IBM Watson Query →
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Crie a solução
de controle
e privacidade
ideal para você

Se você acha que está no momento de adotar
uma estratégia unificada e uma abordagem
de arquitetura para melhorar a acessibilidade,
a segurança e a conformidade dos seus dados
de todos os tipos e origens, aproveite nossos
recursos gratuitos.
Em primeiro lugar está a avaliação de
controle e privacidade de dados gratuita, que
proporcionará experiência prática com uma
malha de dados criado para o seu caso de uso.
Segundo, consulte as informações em nosso
site de controle e privacidade de dados para
conhecer ainda melhor os benefícios. Por fim,
procure um dos nossos especialistas. Você
pode agendar um horário on-line, conversar
com um representante da IBM ou entrar
em contato com um dos nossos parceiros
de negócios.

Confira estes outros três
e-books sobre casos de
uso da malha de dados:
Integração de dados multinuvem
Customer 360
MLOps e IA confiável
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