
O uso de 
smartphones, 
tablets e 
laptops permite 
que usuários 
compartilhem 
produtos e 
serviços em 
tempo real, 
o que faz do 
mundo hoje 
um grande 
banco de 
dados. Aqui, 
especialista 
mostra como 
as empresas 
devem transitar 
nesse novo 
processo
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Até alguns anos atrás os da-

dos não eram tão relevan-

tes no processo de desen-

volvimento de sistemas e, mesmo 

no processo de tomada de decisão 

das empresas, o caminho a ser tri-

lhado era definido pelo empirismo 

metodológico de muitos e pela ins-

piração de alguns.

Em meados dos anos 1990, 

ocorreu uma grande mudança 

principalmente graças ao advento 

da internet em larga escala, fazen-

do com que os dados ficassem cada 

vez mais acessíveis.

A partir daí, notava-se que o in-

sumo principal para os anos seguin-

tes seria a informação, as empresas 

tinham que lidar com um volume de 

dados cada vez maior. As fronteiras 

diminuíram e a competição entre os 

mercados forçou uma mudança de 

postura dentro das empresas, que 

viram a necessidade preeminente 

de oferecer aos seus dirigentes me-

lhores informações como forma de 

preparar para um mercado cada 

vez mais competitivo.

Esta necessidade de busca dos 

dados também se mostrou neces-

sária, pois os clientes estavam mais 

municiados de informações sobre 

os produtos e serviços e com isso 

passaram a exigir melhor quali-

dade, mais opções, menor preço e 

mais velocidade na entrega.

O novo contexto empresarial le-

vava em consideração a fidelização, a 

customização e sedução do cliente e 

a inteligência aplicada aos negócios. 

BIG DATA
Essa mudança no ambiente 

informacional das empresas que a 

esta altura havia ganhado mais im-

portância, tamanho e complexida-

de forçou uma adaptação na forma 

de tratar estas informações. Surgiu 

um conceito chamado business in-

telligence (BI), que alia a criação de 

armazéns de dados (datawarehou-

ses), além de uma metodologia pró-

pria para conseguir reunir os dados 

de todas as áreas da empresa de 

forma precisa, íntegra e no tempo 

certo do negócio.

Com a maturidade dos ambien-

tes de BI estamos presenciando a 

ocorrência de um novo fenômeno, 

comparável a popularização da in-

ternet: migramos agora para a era 

do Big Data. E o que vem a ser isso?

Big Data é um fenômeno tecno-

lógico provocado pelo rápido cres-

cimento de dados, novos tipos de 

dados complexos em paralelo aos 

avanços da tecnologia. Estes deram 

origem a um ecossistema de pro-

dutos de software e hardware, que 

permitem que sejam analisados 

novos níveis de detalhamento das 

informações, além das já existentes 

e antes impossíveis de serem anali-

sadas em conjunto com as demais, 

em um tempo muitas vezes menor. 

Tratar esta nova complexidade é 

algo que os sistemas de BI não esta-

vam preparados.

Para entendermos a lógica des-

te crescimento, podemos apontar a 

popularização dos dispositivos mó-

veis com acesso à internet, como 

smartphones, tablets e laptops, 

contribuindo diariamente para que 

usuários utilizem e compartilhem 

de serviços e produtos de forma co-

laborativa e em tempo real, geran-

do um grande volume de informa-

ção a cada segundo.

Segundo pesquisas de mercado, 

cerca de 90% dos dados do mun-

do foram criados nos últimos dois 

anos. E outra grande responsável 

por isso é a adesão massiva nas re-

des sociais, aumento do uso de víde-

os, imagens, dados orientados por 

GPS, e outros formatos não textuais.

Estes dados têm valor, e valor 

real. Quando um usuário curte a pá-

gina de uma empresa ou um novo 

produto, ou ainda, posta um comen-

tário na rede, ele pode ser identifi-

cado como um potencial comprador 

ou no mínimo uma influência posi-

tiva para aquele produto ou marca. 

Isso pode atuar de forma negativa 

também. Essas redes têm o poder de 

multiplicar este potencial.
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BANCO DE DADOS
Os casos de Big Data têm tido o 

poder de transformar radicalmente 

como as empresas usam suas in-

formações. Um bom exemplo foi o 

seu uso na campanha do atual pre-

sidente dos Estados Unidos, Barack 

Obama. A utilização das redes so-

ciais pode ser descrita como peça-

-chave na disputa. A equipe de sua 

campanha montou um gigantesco 

banco de dados, com detalhes de 

cada eleitor e de como as pessoas 

reagiam a diferentes abordagens. 

As informações orientaram volun-

tários, indicaram as melhores for-

mas de arrecadar fundos e aponta-

ram quem poderia ser convencido 

a apoiar a reeleição do presidente. 

Os modelos de campanha usados 

antes disso foram descartados, e 

as ações eram concentradas no re-

sultado de cada ato, pois agora era 

possível perceber as reações de for-

ma mais detalhada e muito mais 

rápida. Foram registrados dados em 

níveis de detalhe impressionantes e 

mensagens acabaram direcionadas 

para públicos bem específicos.

Outros exemplos de casos bem 

aplicados podem dar a real dimen-

são do alcance potencial do Big 

Data, como o da companhia que 

tira fotos de satélite e vende aos 

seus clientes informações em tem-

po real sobre a disponibilidade de 

vagas de estacionamento livres em 

uma cidade em uma determinada 

hora ou quantos navios estão an-

corados. Ainda podemos ver casos 

como o de um hospital no Canadá, 

que utilizou a tecnologia para mo-

nitoramento dos quadros dos bebês 

prematuros, permitindo aos médi-

cos antecipar as ameaças às vidas 

das crianças e diminuir a mortali-

dade significativamente. Isso não 

era possível de ser feito antes devi-

do ao volume dados e a velocidade 

que se fazia necessária neste caso.

Big Data está evoluindo como 

um conceito de negócio em con-

junto com a evolução da tecnolo-

gia. As organizações estão tornan-

do os dados como um elemento 

central da estratégia e, portanto, 

ele é percebido como um estágio 

evolutivo para a próxima geração 

de gerenciamento de informações 

e análises avançadas.

É importante entender que Big 

Data não é simplesmente grande 

volume e que projetos podem fa-

lhar se não prestar atenção na va-

riedade dos dados, velocidade de 

resposta para os usuários e comple-

xidade dos dados a serem tratados, 

tanto quanto no volume.

Big Data é enorme e impres-

sionante, mas seu valor depende 

da capacidade de uma organiza-

ção para analisá-lo de forma útil. 

As empresas devem utilizar este 

potencial de analisar grandes vo-

lumes e novos tipos de informação 

para detectar oportunidades e ris-

cos que, de outra forma, passariam 

despercebidos. O processo ajudará 

a ter uma nova visão do mundo, 

mas fazer as análises corretas vão 

mostrar a você o que está olhando 

e ajudá-lo a compreender o que sig-

nifica isso para a organização.
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