Liderança de vanguarda da SAP
Gerenciamento de informações empresariais

Infraestrutura integrada de gerenciamento
de informações

As vantagens da abordagem de solução integrada

Um fornecedor "best-of-breed" (o que há de melhor) em termos de soluções individuais,
ao enfatizar algumas funcionalidades, muitas vezes esquece de uma questão fundamental:
"Será que o aplicativo que estamos recomendando é o mais adequado para a infraestrutura
geral de TI do cliente?" Se a solução de gerenciamento de dados exigir demasiados
ajustes para se adequar à sua infraestrutura de TI, você estará incorrendo em altos
custos de implementação. Além disso, ficará sujeito à obsolescência da arquitetura de TI
porque à medida que a infraestrutura é modificada, você também precisa modificar
a solução em questão.
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Sobre o autor
Shawn Ahmed é referência de mercado em gestão de informações empresariais.
Com mais de uma década de experiência na área e mais de seis anos trabalhando
com a SAP, Ahmed tem compartilhado seu conhecimento, experiência e melhores
práticas com centenas de clientes, pessoalmente, e por meio de apresentações
e blogs. Fluente em sete línguas e na linguagem da tecnologia, dedica a maior parte
do tempo à divulgação da importância da gestão de informações empresariais
a profissionais de vendas, empresários e a diversos arquitetos da área técnica.
Ahmed é formado em tecnologia e administração. Para entrar em contato com ele,
escreva para shawn.ahmed@sap.com.
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Resumo executivo

A vantagem do gerenciamento integrado
de informações

Fornecedores e analistas do mercado
de soluções de software referem-se ao
que há de melhor (best-of-breed) em
termos de aplicativos individuais àqueles
que oferecem a melhor e mais ampla
variedade de recursos e funcionalidades
para fins específicos. Eles os distinguem
de aplicativos de concorrentes que,
supostamente, não são comparáveis.
É cada vez mais disseminada a distinção
entre esses aplicativos e as ofertas
de fornecedores de suítes integradas.
Entretanto, no ambiente técnico cada vez
mais integrado, o conceito de ferramenta
individual está cada vez mais ultrapassado.
A visão voltada à adaptação do aplicativo
individual ao ambiente geral de TI dá lugar
à visão voltada exclusivamente à funcio
nalidade.

tecnológica voltada às vantagens da
integração, muito tempo, investimento
e esforço podem ser gastos introduzindo
esse tipo de solução, com variados graus
de sucesso.
A vantagem da integração não deve ser
ignorada, principalmente no contexto
paradigmático de tecnologia emergente,
como virtualização e computação em nuvem. Este trabalho explora a importância
da decisão em termos de tecnologia,
visando a sustentação e manutenção

Algumas soluções individuais oferecem
uma vasta relação de recursos, e esses
aplicativos têm se tornado praticamente
sinônimo de outra expressão comum
na área de soluções de software, isto
é, "solução pontual". Soluções pontuais
são aplicativos independentes, dedicados
à solução de um problema específico.
Quase por definição, a solução individual
seria uma solução pontual. Para empresas
com visão estratégica da infraestrutura
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da operacionalidade na infraestrutura
geral em relação às soluções de gerenciamento de dados. Um gerenciamento
eficaz de dados é vital para a operação
perfeita de qualquer ambiente de TI e afeta
inúmeros aplicativos e componentes da
infraestrutura. Empresas que gerenciam
dados com soluções middleware que
operam perfeitamente com os aplicativos
existentes no ambiente de TI são mais
produtivas.

Mudanças nas regras de despesas com TI
Agilidade nos negócios e arquitetura de TI

Até há pouco tempo, fornecedores do
mercado de software de gerenciamento
de dados se contentavam com uma base
de clientes providos de recursos financeiros e dispostos a comprar o que os
analistas do setor consideravam "o que
há de melhor" em termos de soluções
de gerenciamento de dados. As soluções,
normalmente de fornecedores especializados e direcionados exclusivamente
ao gerenciamento de dados, eram consideradas como àquelas munidas de me
lhores funcionalidades. Em uma economia
aquecida e um ambiente de negócios
altamente competitivo sem restrições aos
investimentos em TI, muitas empresas
consideravam mais vantajosas as "melho
res soluções". Elas autorizavam a compra
das soluções para a área de TI.
Hoje, o ambiente de negócios é totalmente
diferente. A maioria das empresas realizou cortes no orçamento e análises bem
mais criteriosas dos investimentos em TI.
A mentalidade de consumo com adesão
a praticamente qualquer novo produto
ou serviço de TI ficou no passado. O ambiente hoje impõe a mentalidade do
"aguarde e confira", e a decisão de qualquer compra deve ser fundamentada em
justificativas de negócio bem sólidas,
ponderando nitidamente os custos
e benefícios associados.
No entanto, embora a maioria das empre
sas tenha reduzido os gastos, as empre
sas com foco no sucesso de longo prazo
não perderam de vista a necessidade

de crescimento sustentado. Sem orçamentos "generosos" que permitam investir em cada novidade, as empresas estão
mais criativas, seja otimizando processos
para acelerar a inovação e lançar produtos com mais rapidez, seja ampliando
a fatia de mercado por meio de fusões
e aquisições estratégicas. Ironicamente,
a maioria das iniciativas exige da área
de TI, mais do que nunca, maior capacidade de gerenciamento de dados. A área
de TI, portanto, ocupa a posição nada
invejável de obter mais resultados com
menos recursos.
Tudo isso mudou a forma de avaliação
e decisão de compra de soluções de ge
renciamento de dados. No passado, as
empresas estavam mais focadas na avaliação de funcionalidades para escolher
a melhor solução; hoje, admite-se cada
vez mais a necessidade de fazer avaliações com foco na estratégia de negócios.
O fornecedor do que há de melhor
(best-of-breed) em termos de soluções
individuais, enfatizando as funcionalidades, muitas vezes esquece de uma
questão fundamental: "Será que o aplicativo que estamos recomendando
é o mais adequado para a infraestrutura
geral de TI do cliente?" Se a solução
de gerenciamento de dados exigir demasiados ajustes para se adequar à sua
infraestrutura de TI, você estará incorrendo em altos custos de implementação.
Além disso, ficará sujeito à obsolescência
da arquitetura de TI porque à medida

que a infraestrutura é modificada, você
também precisa modificar a solução
em questão.
Claramente, muitas empresas tomam
a decisão estratégica de padronização
do ambiente de TI em parceria com fornecedores de suítes, como a SAP.
O impulso para essa decisão normalmente
surge da intenção de atingir a economia
de escala, aproveitar as vantagens
da integração e otimizar a estrutura
de TI visando promover a inovação,
aumentar a agilidade nos negócios
e a eficiência, e reduzir os custos. Muitas
vezes a decisão de adotar o melhor
aplicativo de outro fornecedor é tomada
visando o pleno aproveitamento dos
benefícios.
Assim, surge uma nova dicotomia no processo de avaliação das soluções de TI,
ou seja, a melhor solução individual versus
a melhor solução integrada. As melhores
soluções integradas são aquelas adquiridas de fornecedores de suíte, integráveis a arquiteturas de TI existentes. Elas
viabilizam a padronização do ambiente
de TI e o aproveitamento permanente
dos benefícios da integração.
Este trabalho justifica as melhores soluções integradas no contexto de gerenciamento de dados. Ele explora como
a estratégia de integração viabiliza o amadurecimento da equipe de TI concentrandose principalmente nas cinco áreas mais
comuns que as empresas procuram
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aprimorar. São elas: eficiência, padronização de processos, crescimento dos
negócios, eficácia e redução do risco.

Eficiência
Em busca da eficiência, as equipes
de TI normalmente se concentram em
duas áreas importantes: força de trabalho
e ferramentas. A eficiência da força de
trabalho envolve esforços para completar
mais tarefas e projetos em menos tempo
e produzir mais inovação para sustentar
as iniciativas estratégicas da empresa.
Eficiência das ferramentas, especialmente
no gerenciamento de dados, envolve
agilização do processamento de dados
e otimização do software de gerenciamento de dados visando assegurar
a precisão e qualidade.
Nitidamente, as duas áreas são interdependentes. Uma afeta a outra. Essa
influência fica bem evidente em estruturas complexas e heterogêneas de TI que
operam misturando um conjunto dos
melhores produtos de software integrados
aos melhores aplicativos individuais de
outros fornecedores, tudo gerenciado
por equipes descentralizadas, atuando
isoladamente uma da outra. Para uma
troca perfeita e eficiente de dados em
ambientes desse tipo, normalmente
é necessário um esforço substancial
de desenvolvimento e manutenção da
equipe de TI. E mesmo quando se estabelecem os processos adequados,
a eficiência no processamento de dados
é uma batalha constante, que, por sua
vez, demanda mais dedicação de uma
já sobrecarregada equipe de TI.
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Em se tratando de gerenciamento de
dados, é comum ferramentas de outros
fornecedores não corresponderem ao
nível de eficácia das originalmente incorporadas como parte do portfólio de
ofertas de fornecedores de soluções
integradas. Além disso, ferramentas
individuais exigem manutenção permanente caso qualquer modificação no
ambiente de TI também exija modificações nas interfaces de gerenciamento
de dados.
As empresas geralmente usam aplicativos integrados no processamento de
atividades cotidianas, de gestão de finanças, RH e portfólio de produtos à interação com clientes, fornecedores e outros
parceiros. Qualquer evento de processamento abaixo da capacidade plena dos
aplicativos pode prejudicar o andamento
dos negócios. É por esse motivo que
fornecedores de soluções integradas
se esforçam tanto para controlar o acesso
de aplicativos de terceiros à funcionalidade central.
Geralmente, o controle é realizado expondo a desenvolvedores de outros for-

necedores apenas as interfaces de programação do aplicativo (APIs) pré-aprovadas,
permitindo o acesso apenas a uma parte
limitada da funcionalidade genérica. Na
realidade, as APIs autorizadas normalmente se concentram basicamente na
manutenção de segurança do sistema
e não na eficiência. Ferramentas de outros
fornecedores que dependem das APIs
geralmente têm a operação prejudicada
porque as interfaces não comportam
métodos eficientes de extração e gerenciamento de dados novos e modificados.
Sem sombra de dúvida, nesse aspecto,
são poucas as opções disponíveis para
os fornecedores de ferramentas de terceiros. Para conexão com o sistema de
processamento central e para extração
de dados, as ferramentas de terceiros
devem usar as APIs ou os serviços auto
rizados da Web, nenhum dos quais são
criados visando a otimização do desempenho. Essas ferramentas gerenciam
modificações de dados apenas por
registro de data, sendo a atualização
de dados baseada na data e hora das
modificações. Após esse processo, no
entanto, é necessário realizar junções
complexas que podem gerar imprecisões.

As melhores soluções integradas (best-of-suite) são
aquelas adquiridas de fornecedores de suíte, integráveis a arquiteturas de TI existentes. Elas viabilizam
a padronização do ambiente de TI e o aproveitamento
permanente dos benefícios da integração.
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A outra opção seria a extração de cópias
completas de conjuntos inteiros de dados
para capturar todas as modificações para,
depois, reconciliá-las. Mas a manipulação
de grandes volumes de dados acessados
exclusivamente por meio das APIs disponíveis muitas vezes prejudica o desempenho do sistema.
Você evita esses problemas se aproveitar a vantagem da opção integrada de
gerenciamento de dados. Vamos traçar
um paralelo com o universo dos produtos
eletrônicos de consumo. Veja, por exemplo, os dispositivos populares, como
o smartphone. A maioria dos aplicativos
integrados a esses dispositivos foi desenvolvida pelo fabricante do dispositivo ou
pelo desenvolvedor do respectivo sistema
operacional. Outros aplicativos desenvolvidos por meio de APIs autorizadas
não oferecem nível de acesso bruto
à funcionalidade central da plataforma
do dispositivo.
Acompanhando o paralelo traçado,
o raciocínio é válido também para o universo da solução integrada (best-of-suite)
ou da solução individual (best-of-breed).
Transpondo camadas e camadas de APIs,
uma ferramenta de gerenciamento de dados originalmente integrada utiliza rotinas
codificadas para acesso ao conteúdo
de negócios. Por exemplo, o desenvolvedor pode implementar logs eficientes
para capturar modificações nos sistemas.
Esse processo é bem mais eficiente que
o alternativo, que envolve extração de
grandes volumes de dados para análise
manual das modificações.

E, acima de tudo, o fornecedor da solução
integrada controla todo o processo de
otimização, manutenção e atualização
necessário para a ferramenta, economizando tempo precioso para a equipe de TI
se concentrar em atividades mais estratégicas. E com a redução significativa
do tempo de extração usando logs de
modificações, seus usuários empresariais
recebem dados mais atualizados e com
mais frequência em virtude das inúmeras
atualizações realizadas.

outros níveis de previsibilidade no processo de gerenciamento de dados,
minimizam a necessidade constante
de soluções completamente inovadoras
e aprimoram a produtividade da equipe
de TI. Muitas empresas, no entanto,
dependem de inúmeras ferramentas
de gerenciamento de dados que estão,
muitas vezes, distribuídas por diversas
áreas de gerenciamento de TI. Por definição, descentralização é antônimo
de padronização.

Padronização de processos

As causas dessa descentralização são
históricas. Anos atrás, as empresas
deram início à primeira fase da jornada
rumo ao gerenciamento de dados com
ferramentas totalmente inovadoras para
gerenciamento do processo de extração,
transformação e carregamento (ETL).
As ferramentas eram usadas basicamente
em relatórios e análises de informações

No contexto de gerenciamento de dados,
padronização de processos significa
prover à equipe de TI um conjunto repetido de métodos e condições que maximize o desempenho de forma permanente.
Os benefícios são evidentes: empresas
com processos padronizados introduzem

Liderança de vanguarda da SAP – Infraestrutura integrada de gerenciamento de informações

7

empresariais e, em grau menor, em gerenciamento de dados operacionais. As soluções, inicialmente adquiridas por departamentos, logo ganharam popularidade
em todos os níveis organizacionais de TI.
Houve a proliferação das ferramentas
de ETL por toda a empresa e surgiram
as dificuldades de gerenciamento de
dados inerentes ao controle de diversas
ferramentas distribuídas por várias áreas
de TI.
Ao mesmo tempo, as empresas começaram a perceber cada vez mais que
os dados não serviam aos seus propósitos, sendo de pouca utilidade para
a empresa. No esforço de resolver esse
problema, surge uma nova classe de
soluções de software de gerenciamento
de dados conhecida como ferramentas
de qualidade de dados. As empresas
logo adquiriram e readaptaram as ofertas
existentes para trabalhar com suas ferramentas de integração de dados para
depuração em apenas um fluxo de trabalho. Assim como as ferramentas ETL,
as empresas adquiriram ferramentas
de qualidade de dados no nível departamental, mais uma vez provocando
sua proliferação por toda a empresa.
Até hoje, muitas empresas ainda sofrem
com a herança das inúmeras ferramentas
distribuídas de forma descentralizada
pela empresa, todas consideradas "o que
há de melhor". Mas, do ponto de vista
de uma empresa tentando controlar
gastos e padronizar processos, essas
soluções estão mais para "o que há de
pior". Isso porque o custo de manutenção
de ferramentas distintas e descentralizadas é muito superior. Membros da
equipe de TI precisam ser treinados
nas diversas ferramentas para executar
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essencialmente a mesma atividade.
Uma vez treinados, eles representam
um investimento significativo que é perdido caso deixem a empresa. O ciclo
de desenvolvimento também é demorado
porque a área de TI precisa levar em consideração como oferecer suporte aos
dados entre domínios de TI para cada novo
projeto em estudo. Tudo isso influencia
negativamente o desempenho, aumenta
os custos e restringe a capacidade da
equipe de TI de sustentar a estratégia
de negócios. E com a consolidação
contínua de várias empresas de inúmeros
setores por meio de fusões e aquisições,
só se pode esperar que os desafios
continuem crescendo.
Não surpreende o fato de tantas empresas estarem explorando as vantagens
das melhores soluções originalmente
integradas de gerenciamento de dados.
As soluções integram suas ferramentas
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de ETL e qualidade de dados em apenas
uma plataforma usada em todos os domínios de TI. Essa integração, por sua vez,
permite que sua equipe de TI obtenha
dados adequados para a finalidade proposta, tudo isso em apenas um fluxo
de processo e uma ferramenta. A equipe de TI não necessita de treinamento
em várias ferramentas e modelos de
desenvolvimento. Nem precisa manter
metadados e regras de extração separados de metadados e regras de qualidade de dados. Ao contrário, toda informação fica centralizada e é processada
por apenas um mecanismo e em apenas
um fluxo. Resultado: uma equipe de TI
capacitada a aproveitar todos os benefícios da padronização de processos.
Entre os quais, mais eficiência nos processos (como já foi discutido), menos
custos de TI, melhor desempenho de TI
e mais tempo para a equipe de TI se concentrar em atividades mais rentáveis.

Crescimento
Toda empresa espera expandir os negócios, seja introduzindo novos produtos
e serviços, adquirindo novas empresas,
restringindo despesas ou aprimorando
processos empresariais. Qualquer das
estratégias de crescimento, no entanto,
envolve mais interação de pessoas com
mais dados.
Essa realidade mostra apenas uma verdade: a empresa mais capacitada a reutilizar regras de integração de dados
e qualidade de dados está mais capacitada a agilizar o ciclo de lançamento
de produtos e acompanhar com mais
facilidade as iniciativas estratégicas
de crescimento.
Com o amadurecimento da área de gerenciamento de dados, fornecedores
de todo tipo se mobilizaram para promover a reutilização de dados, uns mais
bem sucedidos que outros. Um exemplo
de reutilização que hoje serve de barreira para a entrada no mercado de soluções de gerenciamento de dados
é a capacidade de reutilização de regras
de qualidade de dados na mesma ferramenta de desenvolvimento da regra.
Se você desenvolve uma regra na ferramenta A, deve poder usar novamente
a regra na ferramenta A. Em termos de
funcionalidade de soluções de gerenciamento de dados, essa capacidade
é considerada item básico: todo fornecedor oferece.
Mas regras de gerenciamento de dados
provenientes e armazenados dentro da
solução oferecem poucas vantagens
para a empresa. Isso porque os dados
normalmente são provenientes de vários

aplicativos de usuários antes de ser consumidos pela solução de gerenciamento
de dados. Além disso, depois de processados, os dados permanecem em aplicativos downstream. Portanto, a verda-

Nesse sentido, as soluções individuais
deixam a desejar. O motivo é evidente:
falta de integração original com soluções
de sistemas front-end e back-end que
alimentam e consomem os dados.

A abordagem de solução integrada no gerenciamento
de dados visa maior eficiência, maior grau de padronização,
crescimento ajustável aos negócios e maior eficácia, com
menor risco. É válido afirmar que tanto a ferramenta
individual quanto à integrada proporcionam ampla gama
de recursos de gerenciamento de dados, mas a segunda
suporta níveis de integração incomparáveis em relação
à primeira.
deira vantagem está na possibilidade
de reutilização, fora da solução em si,
de regras criadas na solução de gerenciamento de dados.
Por exemplo, considerando que os dados
sejam provenientes de sistemas empresariais, como aplicativos de planejamento
de recursos empresariais (ERP) ou de
gestão do relacionamento com o cliente
(CRM), e transferidos para processamento
em solução de gerenciamento de dados.
Nesse caso, os dados são transferidos
por downstream, geralmente para sistemas back-end, por exemplo, para utilização em business intelligence. Portanto,
a capacidade de reutilização de regras
de qualidade de dados, em sistemas
front-end e back-end do ciclo de vida
de gerenciamento de dados, torna-se
extremamente valiosa. De fato, uma
maneira de avaliar a maturidade de uma
solução de gerenciamento de dados
é analisando a capacidade de facilitar
a reutilização nesse nível.

A abordagem da solução integrada, no
entanto, sustenta a integração necessária
para viabilizar a reutilização tanto em
cenário front-end quanto em back-end.
Isso se realiza por meio de integração
firme e agrupamento perfeito de componentes de tempo de execução da solução
de gerenciamento de dados.
Veja, por exemplo, a regra de qualidade
de dados restringindo inserções duplicadas de qualquer fornecedor dentro
de uma região específica. Se a regra
for criada em uma solução integrada
de gerenciamento de dados, a empresa
tem duas opções. A primeira seria instanciar a regra no momento da extração
de dados, quando estes são extraídos
de uma solução de gestão do relacionamento com fornecedores e transferidos
para a solução de gerenciamento
de dados. A outra opção seria aplicar
a regra no momento da inserção dos
dados. Essa alternativa é ainda mais
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razoável porque uma quantidade
substancial de problemas de qualidade
dos dados é atribuída a erro humano,
no momento em que o registro é criado.

vados, prejudicando o crescimento.
A abordagem da solução integrada proporciona um nível de escalabilidade
criando facilidades para a empresa agi-

Em se tratando de gerenciamento de dados, é comum
ferramentas de outros fornecedores não corresponderem
ao nível de eficácia das originalmente incorporadas como
parte do portfólio de ofertas de fornecedores de soluções
integradas. Além disso, ferramentas individuais exigem
manutenção permanente caso qualquer modificação no
ambiente de TI também exija modificações nas interfaces
de gerenciamento de dados.
De fato, com uma integração perfeita
você estará apto a utilizar a interface
de sua solução de gerenciamento de
dados para realizar todas as tarefas de
inserção de dados em qualquer aplicativo
de sua empresa.
Seguindo nessa linha, a abordagem da
solução integrada facilita a reutilização
em sistemas back-end. O caso de utilização mais conhecido seria em business
intelligence (BI). Empresas que têm dificuldades para importar dados para suas
ferramentas de BI consideram igualmente
sofrível aproveitar as informações geradas. Em época de aquisições de empresas, buscando agregar os recursos
e manter a competitividade, a capacidade
de reutilizar regras de qualidade de dados
é um ativo valioso para um crescimento
sustentável. As soluções individuais
exigem constantes readaptações para
continuar operando em ambientes reno-
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lizar novas aquisições. Enfim, a equipe
de TI dedica menos tempo à criação
de rotinas em diferentes estruturas
de gerenciamento de dados e mais tempo
ao êxito dos negócios. Além disso, todos
os dados usam os mesmos controles
de qualidade e lógica de extração gerando
mais consistência e permitindo produzir
uma única versão da verdade.

Eficácia
Na área de gerenciamento de dados,
eficácia é avaliada com base em dois
critérios:
1) capacidade de identificação e solução
rápida de problemas de qualidade de
dados e
2) capacidade de monitoramento e manutenção do sistema de gerenciamento
de dados no longo prazo. Ambas as
áreas exigem tempo e recurso financeiro
significativos por parte da equipe de TI;
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sendo assim, eficácia em cada área pode
reduzir significativamente o custo total
de propriedade.
Infelizmente, a abordagem da solução
individual impõe sérias restrições na
eficácia da equipe de TI. Solucionar um
erro de manipulação em ambiente não
padronizado, por exemplo, exige processos manuais cansativos e demorados,
suga energia e acaba aumentando o custo
geral de gerenciamento de dados. Quando
o erro é identificado, um membro da
equipe de TI geralmente volta ao ponto
de origem de inserção de dados no sistema e verifica os arquivos de log procurando a respectiva solução. Se nenhum
problema for identificado, o engenheiro
passa para a solução seguinte na hierarquia de gerenciamento de dados,
abre uma nova interface e verifica um
novo conjunto de arquivos de log. Esse
processo se repete por todas as etapas
do ciclo de vida de gerenciamento
de dados, incluindo extração, transformação, verificação de qualidade, validação,
auditoria e entrega. Finalmente a equipe
de TI descobre um log contendo uma
série de exceções lançadas. Só então
você corrige o problema e re-executa
o trabalho.
Monitoramento e manutenção regular
de ambientes de solução individual também são tarefas pesadas. Geralmente,
a equipe de TI adota uma ferramenta
de monitoramento separada para cada
solução de gerenciamento de dados.
Esse procedimento só agrava o problema
da fragmentação diariamente combatida
pela equipe de TI, prejudicando a visibilidade do monitoramento por todo o ciclo

de vida de gerenciamento de dados.
A manutenção é igualmente fragmentada,
como já mencionamos. A equipe de TI
não apenas precisa manter soluções
separadas, como também a modificação
de uma solução influencia a operação
de outra. Enfim, a equipe de TI gasta
muito tempo e dinheiro navegando pela
complexidade do ambiente da solução
individual. E isso prejudica a eficácia
do sistema de gerenciamento de dados.
Em compensação, a abordagem da solução integrada proporciona uma plataforma única e um conjunto correspondente de metadados que agiliza

o rastreamento do caminho percorrido
pelos dados do início ao fim. Todo o fluxo
de trabalho do ciclo de vida de gerenciamento de dados ocorre no contexto de
uma única ferramenta com um único
arquivo de log para ser verificado. Identificação do erro e determinação das
causas são facilitadas.
Além disso, o desenvolvimento de metadados para uma plataforma totalmente
integrada ao resto da estrutura de aplicações empresariais viabiliza o comparti
lhamento de metadados com o ambiente
de monitoramento e relatórios. Especialistas em dados da sua equipe de TI

podem examinar rapidamente os metadados na camada de BI para determinar
problemas existentes ou até futuros.
A abordagem da solução individual,
ao contrário, só permite a visualização
de metadados fora da ferramenta associada depois de muitos ajustes, aumentando os custos do ciclo de vida de
gerenciamento de dados.
No entanto, com um ambiente totalmente
integrado, adquirido de apenas um fornecedor, você trabalha com um conjunto
consistente de metadados em front-end
e back-end do ciclo de vida para monitorar o desempenho e resolver rapida-

Liderança de vanguarda da SAP – Infraestrutura integrada de gerenciamento de informações

11

mente os problemas. Desse modo,
sua eficácia aumenta significativamente
e o custo total de propriedade diminui
substancialmente.

Redução do risco
Na abordagem da solução individual
de gerenciamento de dados, o projeto
de integração e manutenção de dados
visando finalidades múltiplas é repleto
de riscos. Empresas podem gastar
substancial tempo, dinheiro e energia
na integração de dados e acabar descobrindo adiante que o investimento foi
em vão, muito em detrimento de processos empresariais críticos. O tempo
e esforço gastos para corrigir erros só
aumentam o custo geral de gerenciamento de dados.
Grande parte do trabalho de gerenciamento de dados envolve desenvolvimento
e manutenção de lógica de ETL. Qualquer
fornecedor que ofereça soluções de gerenciamento de dados deve, no mínimo,
oferecer assistência em uma dessas
áreas para atenuar a carga de gerenciamento de seus clientes.
Por exemplo, digamos que você queira
extrair registros mestre de material e de
transações associadas do seu aplicativo
ERP. Com uma ferramenta de outro
fornecedor, você precisa navegar por
milhares de tabelas na origem, definir
as junções e fusões corretas, ordenar
os dados de forma compreensível e definir o método de extração de dados delta.
Esse processo demanda tempo e dinheiro.
As ferramentas individuais oferecem uma
interface que esconde a complexidade
dos dados de origem, mas não trabalham
com os mesmos dados para gerenciar
o processo de extração.

12

Empresas com processos padronizados introduzem
outros níveis de previsibilidade no processo
de gerenciamento de dados, minimizam a necessidade
constante de soluções completamente inovadoras
e aprimoram a produtividade da equipe de TI. Muitas
empresas, no entanto, dependem de inúmeras ferramentas de gerenciamento de dados que estão, muitas
vezes, distribuídas por diversas áreas de gerenciamento
de TI. Por definição, descentralização é antônimo
de padronização.
O fornecedor de solução integrada, ao
contrário, oferece extratores predefinidos
de dados que funcionam perfeitamente
com os dados de origem subjacentes.
Isso porque o fornecedor é proprietário
do código base não apenas da solução
de gerenciamento de dados em si, mas
também das principais aplicações empre
sariais da estrutura geral de TI. Como
desenvolvedor, sua única tarefa é definir
as tabelas que deseja extrair.
O fornecedor de solução integrada oferece suporte a muitas atividades associadas também à transformação e ao
carregamento de dados. Veja, por exemplo, a tarefa de migração de dados do
antigo aplicativo para o novo. Enquanto
a solução individual não oferece assistência nessa área, o fornecedor de solução integrada sabe exatamente como
transformar e carregar os dados para
trabalhar com aplicativos no próprio
ambiente original.
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Só esse fator pode render substancial
economia de tempo e dinheiro para sua
equipe de TI. Isso vale não apenas em
projetos de migração de dados, como
também em implementação de novos
aplicativos, em BI e em qualquer tarefa
de transferência de dados para consumo
downstream. Enfim, você minimiza o risco
de operar com a falsa sensação de segurança em relação à qualidade dos dados.
Se você operar em um ambiente "suposta
mente" seguro, dados incorretos podem
ser liberados no sistema de produção,
provocando interrupções no processamento que podem paralisar as atividades
cotidianas da empresa. É mais razoável
garantir a qualidade dos dados com
ferramentas originalmente integradas
para extração, transformação e carregamento do que deixar essas tarefas
críticas na dependência de códigos
de terceiros com pouca visibilidade dos
dados de origem.

A abordagem da integração com a SAP
Os benefícios da integração

A abordagem de solução integrada no
gerenciamento de dados visa maior eficiência, maior grau de padronização, crescimento ajustável aos negócios e maior
eficácia, com menor risco. É válido afirmar que tanto a ferramenta individual
quanto à integrada proporcionam ampla
gama de recursos de gerenciamento
de dados, mas a segunda suporta níveis
de integração incomparáveis em relação
à primeira.
Por que a integração é importante? Pense
em uma árvore com centenas de galhos.
Na abordagem da solução integrada, você
cuida da árvore regando apenas a base
do tronco. Na abordagem da solução
individual, você precisa cuidar de cada
galho como um organismo separado.
No gerenciamento de estruturas de TI
com qualquer grau de complexidade,
o método mais eficiente e eficaz é evidente. No fim, a abordagem da solução
integrada no gerenciamento de dados
permite minimizar os custos de desenvolvimento e manutenção e reduzir os
custos indiretos de TI necessários para
gerenciar modificações na estrutura
técnica. O gerenciamento de dados fica
facilitado, menos propenso a erros,
expondo a empresa a muito menos riscos.
Em se tratando de fornecedores de soluções integradas de gerenciamento de
dados, a SAP merece atenção especial.
As ofertas da SAP® para gerenciamento
de dados englobam inúmeras áreas
incluindo integração de dados, qualidade
de dados, gerenciamento de dados
mestre, gerenciamento de dados estruturados e não estruturados, processa-

mento de eventos, armazenamento
de dados e gestão do ciclo de vida da
informação. Todas essas soluções são
integradas entre si e também originalmente integradas às aplicações SAP
Business Suite.
Para empresas focadas estritamente
no gerenciamento de dados (ou seja,
em integração e qualidade de dados),
a SAP oferece o software SAP
BusinessObjects™ Data Services.
O software oferece plataforma única
de desenvolvimento, tempo de execução

A empresa mais capacitada
a reutilizar regras de integração de dados e qualidade
de dados está mais capacitada a agilizar o ciclo de lançamento de produtos e acompanhar com mais facilidade
as iniciativas estratégicas
de crescimento.
e gerenciamento que permite a integração,
transformação, melhoria e entrega de
dados em qualquer local, com qualquer
frequência. Com mais de 25 pontos
de integração, o SAP BusinessObjects
Data Services é uma solução eficaz de
gerenciamento de dados para clientes
da SAP com ambientes constituídos de
dados SAP e não SAP. Se a sua empresa
depende de soluções de software da SAP
para realizar seus negócios, o SAP

BusinessObjects Data Services pode
ajudá-lo a gerenciar dados críticos de
forma a aumentar a eficiência, padronizar
os processos, sustentar o crescimento,
aprimorar a eficácia e minimizar os riscos.
Além disso, o SAP BusinessObjects
Data Services opera com inúmeras
ofertas complementares de gerenciamento de dados da SAP. Entre as quais,
o software SAP High-Performance
Analytic Appliance (SAP HANA)
e SAP NetWeaver® Business Warehouse
Accelerator, os pacotes SAP
BusinessObjects Rapid Marts®
e o software SAP Test Data Migration
Server. Com flexibilidade para operar
com essa gama de ofertas, com o SAP
BusinessObjects Data Services, você
poderá padronizar todos os processos
da empresa com apenas uma ferramenta
de gerenciamento de dados. A padronização simplifica o gerenciamento
de dados, reduz os custos, sustenta
o crescimento e aumenta a eficiência.

Saiba mais
Para saber como o software SAP
BusinessObjects Data Services pode
ajudá-lo a gerenciar com mais eficácia
os dados no seu ambiente de soluções
de software da SAP, contate ainda hoje
um representante da SAP ou visite-nos
on-line www.sap.com/solutions
/sapbusinessobjects/information
-management/data-services/index.epx.
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