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“En 2022, 60% das grandes 
empresas implementará a 
virtualização de dados como 
método chave na sua arquitetura 
de integração de dados.“

Gartner Market Guide for Data Virtualization 

16 de novembro de 2018
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Métricas chave de 
crescimento da Denodo 

Líder em virtualização de dados.

Escritórios e colaboradores da Denodo.

24	escritórios	em	18	países
Novos	escritórios	em	2019	–	Canadá,	México	e	China	
Novos	escritórios	em	2020	–	UAE,	Arábia-Saudita,
Brasil e Rússia 
30%	de	crescimento	em	colaboradores	em	2019

Clientes e Partners.

Mais	de	800	clientes	e	mais	de	100	novos	em	2019
Mais	de	250	partners	ativos	e	comprometidos

Finanças.

Apoiados	por	$4B+	private	equity;	$0	
dívida;	50	–	60+%	crescimento	anual;	Rentável
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Líder em 
virtualização 
de dados

A	abordagem	contínua	e	mais	longa	em	
virtualização	de	dados	desde	1999

Líder - Integração de dados Gartner MQ
2020

Líder	em	Forrester	2020	Wave	–	Logical	
Data	Factory

Líder	em	Forrester	2017
Wave - Virtualização de dados

#2	em	Gartner	peer	insights	para		
ferramentas de integração de dados

Vencedora	de	vários	prémios
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Líder na indústria de integração de dados
Avaliações de Investigação Gartner e Forrest
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Porquê virtualização
de dados?
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Necessidade de uma tomada 
de decisão mais rápida e 
precisa.

Aumento significativo da 
velocidade do negócio e na 
complexidade dos requisitos

IT esforça-se por entregar
de forma rápida e pontual

Garante a continuidade
do negócio no  meio da
evolução da tecnologia.

Migração de “legacy systems” para 
a “cloud”, modernização de dados 
e aplicações

Aumenta o risco da
regulação, cumprimento, 
privacidade e segurança 
dos dados.

Aumento exponencial nas 
regulações que afetam os 
dados em todas as regiões, 
departamentos e indústrias

Desafios e necessidades do negócio
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Virtualização de dados: Integração
e entrega de dados unificados

Abstrações de dados: Desconexão	de	aplicações	/	Utilização	de	dados	a	partir
das fontes

Integração de dados: Sem	replicação	ou	recolocação	de	dados	físicos

Fácil acesso a qualquer dado:	Alto	desempenho	em	tempo	real/no	
momento adequado

Catálogo de dados: Para	serviços	de	dados	de	auto-serviço	e	fácil	pesquisa

Metadados, segurança e governança unificados:	Em	todos	os	dados	ativos

Entrega de dados: Em	qualquer	formato	com	otimização	inteligente	de	
consultas	que	aproveita	as	plataformas	de	dados	físicos	novos	e	existentes

Video em Youtube.

Uma camada de dados lógicos, “Logical Data Factory”, que permite o acesso 
seguro, em tempo real e de elevado desempenho a vistas de negócio 
integradas de diferentes dados em toda a empresa.

https://www.youtube.com/watch?v=_ZyndCuUuvo
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Plataforma Denodo
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As	novas	fontes	configuram-se	em	minutos	e	integram-
se	totalmente	em	poucos	dias

Podem integrar-se centenas de entidades da
aplicação	em	semanas

Podem adicionar-se novas funcionalidades
de	negócio	em	dias

funcionalidades	existentes	podem	ser	melhoradas
com	novos	dados	e	poucos	dias

A	 proliferação	 de	 dados	 pode	 reduzir-se	
significativamente	

Acesso	 comum,	 consistente	 e	 oportuno	 a	 todos	
os dados através das ferramentas de visualização 
preferidas

Redução de custos na integração de dados
Poupança	de	60-80%

Portais- Centros de chamadas tradicionais
Poupança	de	30-70%

BI e geração de relatórios
Poupança	de	40-60%

ETL e armazenagem de dados
Prazos	de	projeto	de	6-12	meses	
reduzidos	a	3-6	meses

Até	85%	de	redução	de	tempo

ROI e TCO da virtualização de dados
Poupança	prevista	em	percentagem.	- Relatório de clientes.
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               Porquê
 Denodo e Watch&Act?
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A Denodo e a Watch&Act formam a melhor equipa para 
ajudar as organizações no tratamento e governança dos 
dados:

Uma equipa com experiência em 
projetos	de	Virtualização	de	Dados

Uma	equipa	com	experiência em  
entender as necessidades das 
organizações e adaptar a solução 
às suas necessidades

Uma	equipa	con experiências de 
sucesso comprovadas em grandes 
clientes

A	gestão	de	dados	exige	dispor-se	
das melhores soluções técnicas e  
funcionais

A virtualização de dados 
apresenta-se	como	a	
principal	solução	para	
uma gestão moderna
des	dados,	já	que	
proporciona	um	ponto	
único de acesso a todos 
os	dados	de	negócio	
sem necessidade de 
os	mover	para	um	
repositório	centralizado.

Virtualização de 
dados

Como fazemos?

https://watchandact.eu/pt/conheca-denodo/
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A	plataforma	de	virtualização	de	
dados	da	Denodo	proporciona	
uma	solução	comprovada	e	
os	profissionais	da	Watch&Act	
recorrem	à	sua	experência	para	
entender as necessidades da 
organização	e	fornecer	as	soluções	
adequadas.

Clique para contatar 
com os especialistas 
sobre como ajudar a sua 
empresa acrescentando 
mais valor.

Clique aqui

mailto:lupe.pezonaga%40watchandact.eu%3B%20raul.gomez%40watchandact.eu%3B%20javier.garcia%40watchandact.eu%3B%20paulo.jorge%40watchandact.eu?subject=Plataforma%20para%20Virtualiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20Dados%0D
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Já confiam em nós
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OBRIGADO

info@watchandact.eu
Paulo Jorge

+351	938	885	834
www.watchandact.eu


