
A quantidade de dados gerados diariamente não para de aumentar. A cada dia mais, as em-
presas têm que lidar com fontes e tipos de dados extremamente diversos – e gerenciá-los e 
transformá-los em informações que geram diferencial competitivo é um dos grandes desafios. 

Sabendo que o principal pilar de uma estratégia de gestão de dados é o banco de dados 
e que a escassez de tempo das equipes de tecnologia permite que somente as atividades 
básicas sejam realizadas, a necessidade por produtos inova-
dores não é só esperada: é desejada!

O Oracle Autonomous Database, pri-
meiro banco de dados autônomo 
da história, não necessita de 
intervenções humanas e 
entrega essa gestão 
de dados como 
serviço para 
empresas de 
qualquer 
tamanho.

APLICANDO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
NA GESTÃO DE DADOS
Como a IA e o machine learning podem trazer 
competitividade e inovação aos negócios Benefícios:

80%
de redução de 
custos com 
administração

90%
de redução de 

custos de execução 
(cobrança somente dos 

recursos utilizados no 

período)

30min
de tempo máximo 

de paradas anuais

100x
mais rápido que os outros, devido ao 
uso das melhores tecnologias do 
mercado

95,995%
de nível de serviço 
garantido pelo 
Oracle

A Inteligência 
Artificial, através de 

algoritmos de Machine 
Learning, permite...

...atualizações automáticas e on-line
...análise e execução de melhorias de desempenho automáticas

...desenvolvimento ágil de aplicações
...segurança inigualável

...escalabilidade automática
...o auto diagnóstico e tratamento de erros

... além da certeza de que tudo que faz é seguro Saiba como 
simplificar a gestão 

de dados da sua 
empresa 

Acesse: goo.gl/gRxAAf

http://goo.gl/gRxAAf


Todos esses benefícios já podem ser alcança-
dos com o Oracle Autonomous Data Warehouse 
Cloud, a primeira configuração do banco de dados 
autônomo focada em cargas de trabalho analíticas, 
que já está disponível com os seguintes benefícios:

30seg
para provisionamento

4
passos para criar 

o ambiente

100%
100% autônomo e otimizado para 
cargas de trabalho analíticas

3
tamanhos de ambiente 

disponíveis

+
Nenhuma necessidade de otimização dos objetos 
(índices, partições etc.)

Não requer nenhum tipo de conhecimento em ban-
cos de dados adicional

Ferramenta de consulta aos dados

Compatível com os principais recursos de Busi-
ness Intelligence do mercado

Criação simples, com um privilégio, de usuários

Acesso a dados em Cloud (Oracle Object Storage 
e AWS S3)

E o administrador de 
banco de dados...
...executará tarefas mais nobres e voltadas ao negócio
...estará mais próximo dos desenvolvedores
...não perderá tempo com manutenções genéricas
...inovará e participará de projetos
...tirará mais valor dos dados
...entregará ambientes completos em minutos

A Oracle é feita para você, pois oferece solu-
ções de negócio e infraestrutura para empre-
sas de todos os tipos de tamanhos

Fale conosco!

contato_br@oracle.com

0800-891-4433

Comparado a um banco de dados 
tradicional, o Oracle Autonomous 
Database...
...tem melhor desempenho
...tem o maior tempo no ar
...elimina erros humanos
...custa menos

QUER SABER MAIS?

Conheça o Banco 
de dados Autônomo 

em detalhes
Acesse: goo.gl/opLzr8

http://goo.gl/opLzr8
https://pt-br.facebook.com/oraclebrasil
https://www.linkedin.com/company/oracle-brasil
https://twitter.com/oracledobrasil
https://www.youtube.com/user/oracledobrasil. 

