
TM

Mapa da 

Empresa 

Inteligente

A Intelligent EnterpriseTM é o ideal de organização voltada para dados. 

Ela antecipa constantemente desafios regulatórios, tecnológicos, 

competitivos e de mercado em constante evolução e os transforma em 

oportunidades e lucros. Ela oferece uma única versão da verdade e 

agilidade. Escalabilidade e velocidade. IA e descoberta de dados. 

Ferramentas analíticas e mobilidade corporativas. Ela se conecta a 

qualquer dado e distribui relatórios a milhares de pessoas. Uma 

Intelligent Enterprise vai além de inteligência corporativa, oferecendo 

informações transformadoras a todos os usuários, integrantes e parceiros. 

Tornar-se uma Intelligent Enterprise é uma jornada, mas você pode 

começar mais rápido do que imagina. Vamos começar.



1
AVALIAR

Avalie como forças externas

 impactam sua organização

 e as incorpore na sua estratégia

 e no seu mapa empresarial.

2
CATALOGAR

Categorize seus ativos corporativos e 

identifique integrantes

 que se beneficiariam do acesso a 

informações e sistemas empresarias. 

3
CAPACITAR

Prepare pessoas e equipes com 

poderosas ferramentas para a 

exploração de dados de acordo com 

sua necessidade, enquanto estabelece 

a fundação para a versão única da 

verdade dentro de toda a corporação.

4
PLANEJE UM CURSO

Mapeie as pessoas, a arquitetura

 e os processos necessários para

 criar uma Intelligent Enterprise

 e inicie sua jornada.



MAPA DA EMPRESA INTELIGENTE TM

Analytics e Mobilidade Vamos tornar todas as empresas mais inteligentes
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OPORTUNIDADES 
TECNOLÓGICAS

REQUISITOS 
REGULATÓRIOS

FORÇAS 
COMPETITIVAS

Google

Amazon

Apple

Facebook

Alibaba

Twitter

Microsoft

MERCADO

Computação 
móvel

Machine 
Learning

Computação 
em nuvem

Blockchain

Big
Data

Internet das 
Coisas

Identidade 
digital

Poder de 
negociação do 
fornecedor

Novos 
entrantes

Poder de 
negociação do 
comprador

Ameaça  
de produtos 
substitutos

Intensidade da 
rivalidade entre 
concorrentes

Governança 
corporativa

Publicidade e 
marketing

Privacidade e 
segurança de dados

Emprego e mão 
de obra

Finanças

Meio ambiente

Saúde e 
segurança

HADOOP NOSQLSQL MDX APLICATIVOS

ATIVOS EMPRESARIAIS 
(MAIS DE 150 DRIVERS

 E GATEWAYS)

Amazon EMRAWS RDS

BI
-B
W

Essbase Analysis Services

Funcionalidade

Permita que usuários de negócios, analistas e desenvolvedores realizem todas 
as tarefas (criar, implantar, analisar, compartilhar) em diversos dispositivos 
(desktop, web, móvel, voz) sem restrições ou limitações.

Popularidade

Recurso integrado de colaboração e compartilhamento que promove o uso e a 
adoção viral dos aplicativos.

Economia

Gerencie múltiplos ambientes empresariais utilizando uma única e poderosa 
ferramenta de estação de trabalho para implementar com um toque, 
automatizar tarefas, gerenciar arquiteturas e monitorar o sistema. 

Simplicidade

Ofereça experiências de usuário, como voz, chatbots e linguagem natural, que 
pareçam familiares e naturais mesmo no primeiro uso, com o apoio de 
ferramentas que não precisam de treinamento algum.

Escalabilidade

Compartilhe aplicativos personalizados sofisticados criados com bilhões de 
linhas de dados e centenas de milhares de usuários e mantenha respostas 
inferiores a um segundo.

Estabilidade

Implante aplicativos em uma arquitetura robusta com estratégias de hot, warm 
e cold failover, clustering e reguladores confiáveis combinados para evitar 
falhas no sistema durante picos de uso e cargas de dados. 

Segurança

Facilite o acesso gerenciado sem falhas a ativos empresariais, controlados por 
um modelo de segurança granular, por meio de credenciais digitais 
convenientes com multifator. 

PLATAFORMA DE 
INTELIGÊNCIA

DADOS
Conjunto de dados federados e certificados publicados para arquitetos 
empresariais e analistas departamentais, cientistas de dados e desenvolvedores.

Dicionários Origem CubosExibições Subconjuntos

SERVIÇOS DE PLATAFORMAS
Recursos essenciais para implantar aplicativos com ferramentas analíticas e 
mobilidade de alto desempenho e escalabilidade relacionados aos ativos da empresa. 

Dynamic 
Source

Conectividade 
otimizada com 
múltiplas fontes

Processamento 
paralelo

Plataforma 
Análitica

Telemetria 
de uso

Elasticidade 
computacional

Multi-Level 
Caching

Cluster de 
servidores 
multi-node

Multi-Tenancy

Dossiers Dashboards Documentos Distribuições
Aplicativos 
personalizados 

Serviços Web Serviços 
de dados

Cartões

SEGURANÇA
Recursos que habilitam o desenvolvimento de aplicativos personalizados 
e protegidos incorporando autenticação multifator e multicamada. 

APLICATIVO
Fonte de inteligência tangível, centralizada e divulgada para a empresa e 
os departamentos.

Permissões Filtros de segurançaBibliotecas Usuários Grupos Crachás Privilégios

MóvelReporterWebDesktopArchitect

Departamentos

CracháComunicador

ESQUEMA
Um gráfico semântico contendo objetos reutilizáveis, capturados em termos de negócios, 
que mapeiam para ativos empresariais e complexidades abstratas dos dados subjacentes.

Modelos Métricas Modelos Filtros Conjuntos Visualizações Prompts FormuláriosAtributos
?

SERVIÇOS DE APLICATIVOS
Um conjunto de serviços cognitivos complementares de nível empresarial 
disponível para arquitetos integrarem rápida e facilmente em qualquer aplicativo.

Inteligência Distribuição Telemetria Transação Identificação Ferramenta 
analítica Colaboração Geoespacial

PRODUTOS DE CLIENTES
Clientes que permitem experiências de mobilidade e ferramentas analíticas 
intuitivas, rápidas e agradáveis em interfaces web, desktop e móveis.

DRIVERS E GATEWAYS
Gateways e drivers prontos para usar que facilitam a conexão a praticamente 
qualquer recurso de informações empresariais.

Lógico Aplicativo
OLAP 
(processamento 
analítico on-line)

Big DataRelacional PACS
EMM 
(gestão de 
mobilidade 
corporativa) 

HIERARQUIA DE NECESSIDADES
Hyper

Uma plataforma de inteligência 
acrescenta inteligência a qualquer 
dispositivo, aplicativo ou indivíduo.

Ela cria um gráfico semântico 
empresarial que conecta, indexa, 
abstrai e federa os dados, a telemetria 
e o uso de sua organização. Os 
usuários podem criar rapidamente 
aplicativos contextuais e 
implantá-los em qualquer lugar, a 
qualquer hora e em qualquer 
dispositivo padrão, oferecendo 
respostas confiáveis para os 
integrantes com base em quem são, 
onde estão e do que precisam.

METADADOS

SERVIÇOS

PROGRAMAS PERSONAS
Diretor de Inteligência
Cria ambientes de inteligência implantando uma arquitetura de 
inteligência, supervisionando o centro de inteligência e executando 
Programas de inteligência para apoiar ferramentas analíticas e aplicativos 
de mobilidade corporativa e departamentais para todos os integrantes.

Arquiteto de Analytics
Cria, publica e otimiza uma camada de 
dados federados como a única versão 
da verdade da empresa. Cria e mantém 
os scheme objects e a camada de 
abstração em cima de diversos ativos 
corporativos variáveis.

Arquiteto de Mobile
Cria, compila, implanta e mantém 
ambientes e aplicativos móveis. Otimiza 
a experiência do usuário ao acessar 
aplicativos por dispositivos móveis. 
Integra com os protocolos VPN, SSO e 
EMM de preferência. 

Arquiteto de Identidade Digital
Cria, compila, implanta e mantém aplicativos 
de identidade digital integrados com 
diretórios empresariais. Protege digitalmente 
todos os ativos físicos novos e existentes. 
Integra autenticação, comunicação e 
telemetria em outros aplicativos.

Arquiteto de Banco de Dados
Projeta e mantém ativos empresariais 
de banco de dados. Otimiza o 
desempenho e uso do banco de dados 
com base no tipo de consulta, nos 
padrões de uso e nos requisitos de 
design de aplicativos.

Administrador de Plataforma
Instala e configura a arquitetura da 
Intelligence on-premises e/ou na nuvem. 
Mantém a camada de segurança, monitora 
o uso do sistema e otimiza a arquitetura 
para reduzir erros, maximizar o tempo de 
atividade e impulsionar o desempenho.

Administrador de Sistema
Configura, mantém, monitora e oferece 
suporte contínuo para o ambiente de 
infraestrutura com implantação no 
AWS, Windows ou Linux, ao mesmo 
tempo em que otimiza o desempenho e 
controla os custos.

Arquiteto de Aplicativo
Cria, compartilha e mantém aplicativos de 
inteligência para a empresa. Publica objetos 
de aplicativos padronizados e promove 
aplicativos departamentais de 
autoatendimento no ambiente corporativo.

Arquiteto de Serviços
Utiliza, amplia o uso e incorpora 
ferramentas analíticas em portais e em 
aplicativos móveis, próprios e de terceiros. 
Publica serviços da web e serviços de dados 
para uso de desenvolvedores ao criar 
aplicativos departamentais.

ARQUITETURA

BASE

Sistemas
Integre dados de sistemas empresariais (como ERP, CRM, MRP, HR) e 

os mescle com outras fontes de dados para criar aplicativos com 

mobilidade e ferramentas analíticas personalizadas. Projete, 

implemente e otimize uma arquitetura integrada para superar as 

limitações de geração de relatórios e ampliar os recursos dos 

sistemas de registros empresariais.

Plataformas
Planeje, instale, configure e implante a arquitetura da sua 

Intelligence Enterprise. Projete a arquitetura ideal para oferecer 

segurança, estabilidade, escalabilidade e economia ao combinar 

recursos on-premises, na nuvem e/ou serviços híbridos.

Ferramenta analítica
Projete a camada de dados empresariais federados ideal e publique-a 

para os analistas, cientistas de dados, desenvolvedores e arquitetos. 

Trabalhe com os departamentos para envolver a arquitetura de dados 

para atender às necessidades de negócios em constante mudança.

Administração
Monitore, mantenha e ofereça suporte à arquitetura da 

Intelligent Enterprise para facilitar a segurança, estabilidade e 

economia contínuas. Monitore o uso do sistema, automatize 

tarefas e implemente atualizações para ajudar a garantir uma 

experiência de usuário ideal, confiável e moderna. 

Identificação
Projete e publique uma arquitetura de identidade digital que 

permita autenticação digital geograficamente específica e de 

multifator em toda a empresa para usuários internos e externos. 

Implante a arquitetura e os gateways de identidade digital 

acima de todos os ativos físicos e lógicos.

Banco de Dados 
Configure a plataforma de inteligência para otimizar o desempenho em 

comparação com várias outras tecnologias de banco de dados (como Oracle, 

SQL, Snowflake, HDFS), incluindo plataformas relacionais, OLAP, big data, não 

estruturadas, de vetores e de streaming. Acompanhe a taxa de transferência 

e o desempenho, além de fazer recomendações de projeto de arquitetura e 

otimização ao administrador do banco de dados

DESENVOLVIMENTO

Mobilidade
Estabeleça uma estrutura, disciplina e arquitetura para que os analistas e 

desenvolvedores possam criar e implantar aplicativos móveis. Estabeleça 

processos, protocolos e programas para que a sua Intelligent Enterprise 

possa consumir os aplicativos em dispositivos móveis.

Inteligência
Insira inteligência artificial, machine learning, deep learning e 

algoritmos de análises preditivas nos aplicativos empresariais e 

conjuntos de dados federados. Publique e organize uma biblioteca 

de modelos para analistas e cientistas de dados departamentais.

Aplicativos
Publique uma estrutura de aplicativo e práticas recomendadas que 

permitam que todos os departamentos criem aplicativos 

consistentemente impactantes. Estabeleça uma base de 

componentes compartilhados para acelerar o desenvolvimento de 

aplicativos departamentais.

Departamental
Capacite departamentos para que possam criar aplicativos rapidamente 

em dados confiáveis federados usando MicroStrategy ou outras 

ferramentas (como Tableau, Power BI, Excel). Organize a colaboração com 

o Centro de Inteligência para que os conjuntos de dados sejam avaliados, 

otimizados e atualizados de maneira contínua.

Empresa
Controle o poder de seus outros investimentos de BI e aumente 

o valor de todos os integrantes em vários dispositivos. Migre 

aplicativos legados de SAP BusinessObjects e IBM Cognos para 

uma plataforma moderna.

Serviços
Converta conjuntos de dados e componentes de aplicativos em 

serviços publicados para que os desenvolvedores insiram inteligência 

em seus aplicativos personalizados. Publique amostras e 

documentação e capacite os desenvolvedores para que usem as 

ferramentas e linguagens de programação de sua preferência.

INTELLIGENCE CENTER

Teste de aceitação
 do usuário (UAT)

Desenvolvimento

Departamental

Empresa

Windows

vmwareDocker Kubernetes

Linux

Alibaba Cloud           CenturyLink           Google Cloud           IBM Cloud           Oracle Cloud           Rackspace

IMPLANTAÇÃO

Amazon Web Services On-Premises Microsoft Azure

On-premises, na nuvem ou híbrido

Ambientes implantados em minutos

Escalabilidade vertical e horizontal

Multi-node Clustering

Suporte para ampla base de regiões

Hot, warm e cold failover

Promoção confiável de arrastar e soltar

Teste de integridade de aplicativos e atualizações

Monitoramento de 360º integrado

Aplicativo

ANALISTAS
Criam, compartilham e mantêm aplicativos de inteligência 
para o departamento utilizando objetos de dados e aplicações 
com um nível de segurança corporativo, para garantir uma 
única versão da verdade.

CIENTISTAS DE DADOS
Criam e publicam estatísticas avançadas, modelos preditivos e 
algoritmos de machine learning usando bibliotecas como 
TensorFlow, R, Python, e MATLAB, que são aproveitadas por 
analistas e desenvolvedores.

EXECUTIVOS
O executivo de negócios define a estratégia de análise e mobilidade para o 
departamento. Ele estabelece as prioridades, o orçamento e o planejamento da função, 
ao mesmo tempo que mantém a justificativa dos ativos e recursos da plataforma ao 
acompanhar e publicar a adoção, o impacto e o retorno do investimento.

USUÁRIOS COMERCIAIS
Exploram e interagem com análises publicadas. Aprimoram aplicativos 
usando o autoatendimento para descoberta de dados para criar grupos 
personalizados, métricas derivadas e filtros dinâmicos. Estimulam a 
adoção por meio de colaboração e compartilhamento.

DESENVOLVEDORES
Usam, ampliam e incorporam inteligência em aplicativos 
personalizados e de terceiros usando linguagens de programação 
como JavaScript, Java, PHP, Python, SWIFT, Objective-C, C#, .Net e 
outras linguagens comuns.

FUNÇÕES

FERRAMENTAS Power BI TableauQlikExcelPesquisa 
do Google PowerPoint xCodeVisual StudioPython IDEE-mail SASR Studio SPSSJupyter Matlab EclipseAlteryx Trifacta DatawatchPaxata

APLICATIVOS Ferramenta analítica 
corporativa

Relatórios 
corporativos Big Data Descoberta 

de dados
Ferramenta analítica 
incorporada

Mobilidade 
corporativa

Ferramenta 
analítica de 
dispositivos 
móveis

Produtividade 
de dispositivos 
móveis

Aplicativos 
externos

Identidade, 
segurança e 
comunicações de 
dispositivos móveis

Internet das Coisas 
e telemetria de 
dispositivos móveis

Tablet TelefoneTVParede Relógio VozWebDesktopDISPOSITIVOS

ClientesDEPARTAMENTOS Atendimento 
ao clienteVendas Marketing Atendimento 

em campoManufatura Financeiro RH FornecedoresInstalaçõesTI

USUÁRIOS Executivos Gerenciamento Representantes 
de vendas Força de trabalho Fornecedores Influenciadores Clientes VIP Clientes Cidadãos

Linguagem


