
hSegunda-feira, 2 de abril de 2012 17
OGLOBO

ECONOM I A

A companhia Skybox
tira fotos de satélite e
vende a seus clientes
informações em
tempo real sobre a
disponibilidades de
vagas de
estacionamento
livres numa cidade
em determinada
hora ou quantos
navios estão
ancorados no mundo
neste momento

O projeto Global
Pulse, das Nações
Unidas, vai utilizar um
programa que decifra
a linguagem humana
na análise de
mensagens de texto e
posts em redes sociais
para prever o aumento
do desemprego, o
esfriamento
econômico e
epidemias de
doenças

A varejista americana
Dollar General
monitora as
combinações de
produtos que seus
clientes põem nos
carrinhos. Ganhou
eficácia e ainda
descobriu
curiosidades: quem
bebe Gatorade tem
mais chances de
comprar também
laxante

A Sprint Nextel
saltou da última
para a primeira
posição no ranking
de satisfação dos
usuários de celular
nos EUA ao
integrar os dados
de todos os seus
canais de
relacionamento. De
quebra, cortou pela
metade os gastos
com call center

No terremoto do
Haiti, pesquisadores
americanos
perceberam antes
de todo mundo a
diáspora de Porto
Príncipe por meio
dos dados de
geolocalização de 2
milhões de chips
SIM de celulares,
facilitando a atuação
da ajuda
humanitária

Um hospital no
Canadá usou
tecnologia da IBM e
da Universidade de
Ontário para
monitorar em tempo
real dezenas de
indicadores de saúde
de bebês
prematuros. O
cruzamento permitiu
aos médicos
antecipar ameaças
às vidas das crianças

Em busca dos
melhores lugares
para instalar turbinas
eólicas, a
dinamarquesa
Vestas Wind
analisou petabytes
de dados climáticos,
de nível das marés,
mapas de
desmatamento etc.
O que costumava
levar semanas durou
algumas horas

Alguns exemplos de como a solução tem sido usada

Fontes: sites de notícias, empresas e consultoria Gartner
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Big Data é o conjunto de soluções tecnológicas capaz de lidar com dados digitais em volume, variedade e velocidade inéditos até hoje. Na prática, a
tecnologia permite analisar qualquer tipo de informação digital em tempo real, sendo fundamental para a tomada de decisões

A grande novidade das soluções de Big Data é lidar também com os chamados dados
não-estruturados, que até então só podiam ser compreendidos por pessoas. São tweets,
posts no Facebook, vídeos, geolocalização e comportamentos de clientes que dependem
de contexto para ter sentido.

O mercado de Big
Data crescerá
quase 40% ao ano
até 2015

A quantidade global de dados digitais
deve crescer de 1,8 zettabyte, hoje,
para 7,9 zettabytes em 2015. Daqui a
três anos, toda a informação do mundo
poderá ser armazenada em:

COMO FUNCIONA

A NOVIDADE

493
bilhões
de iPads

COMPARE

1 Zettabyte é igual
1.000.000.000.000.000.000.000 bytes

1 Gigabyte é igual
1.000.000.000 bytes

endem
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Esses dados
não-estruturados
representam 85% das
informações com as quais
as empresas lidam hoje

85%

Editoria de Arte

A revolução do Big Data
Nova fronteira de mercado, tecnologia de análise extrema com cruzamento de dados já movimenta US$ 70 bi

V
ocêvaiaomercadocomoobjeti-
vo de comprar apenas o que fal-
taparao jantare, aopassarpelo
corredor de produtos de higie-

ne, seu celular o surpreende com uma
mensagem.Oremetenteéaprópriava-
rejista, que deseja chamar sua atenção
para o desodorante em promoção na
prateleira ali do lado. O SMS não diz,
mas a rede sabe que o seu estoque do
produto está mesmo no fim e que, há
duas semanas, você escreveu no Face-
book o quanto gostava da marca. Se a
precisão da mensagem lhe é espanto-
sa, prepare-se: a tecnologia que cruza
dados dessa forma já existe, represen-
ta um mercado direto estimado em
US$ 70 bilhões e está invadindo empre-
sasegovernosnoBrasil enomundo—
o que deve elevar à enésima potência a
possibilidade de ganhos com o uso
dessas informações. A promessa é de
revolução em várias áreas da econo-
mia e até na ciência — além de uma re-
novada discussão sobre privacidade.

Trata-se do Big Data, termo de mer-
cado para o conjunto de soluções que
analisa informações em variedade, vo-
lume e velocidade inéditos até hoje.
Ferramentas desse tipo surgiram no
fim da década passada, mas este ano o
conceito extrapolou de vez os limites
da academia e dos setores de TI. Isso
porque o preço para armazenamento
de dados está despencando e diversas
ferramentas baratas ou gratuitas para
lidar com tamanho volume informa-
ções estão surgindo.

O uso dessa nova tecnologia tem
vasta abrangência. No último Fórum
Econômico Mundial, em Davos, foi pu-
blicado um estudo mostrando como o
Big Data pode ser uma arma contra
problemas socioeconômicos. E até
Brad Pitt tem contribuído para sua po-
pularização: o filme “Moneyball (O Ho-
memquemudouojogo)”,queprotago-
niza, conta a história da mais famosa
aplicaçãodoconceito:ogerentedeum
time de beisebol que usa o Big Data pa-
ra reunir um elenco de primeira linha
sem gastar muito.

‘Pré-sal existe por
causa do Big Data’
l O executivo de operações da EMC,
Pat Gelsinger, diz que o mercado glo-
bal de Big Data já movimenta US$ 70 bi-
lhões por ano — sem contar inestimá-
veis ganhos nos negócios. A consulto-
ria IDC estima que o segmento cresce-
rá quase 40% ao ano entre 2010 e 2015,
mas considera um patamar de US$16,9
bilhões ao fim desse período. A tecno-
logia envolve tanto dinheiro porque
soluciona um problema inadiável para
a economia, o da quantidade de dados
digitais. O volume deve crescer do atu-
al 1,8 zettabyte para 7,9 zettabytes em
2015, prevê a IDC. Zettabyte equivale a
um trilhão de gigabytes.

A centelha dessa revolução é a proli-
feração de plataformas que geram da-
dos como nunca. São celulares, GPS,
redes sociais, câmeras e sensores dos
mais diversos tipos. Grande parte da
informação gerada é classificada de
não-estruturada: ou seja, não é facil-
mente computável, costuma ser cria-
dapeloserhumano,nãopormáquina.
Até pouco tempo, essa informação só
podia ser compreendida por pessoas.
Com o Big Data, as máquinas apren-
dem a lê-la. Essa é, nas palavras de es-
pecialistas, a beleza do conceito.

— Nos últimos 50 anos, a evolução
do mercado de TI se deu apenas no “T”

da sigla, a tecnologia. Com o Big Data, é
chegada a hora de o “I”, de inteligência,
guiar o avanço — afirmou Alexandre
Kazuki,diretordemarketingdadivisão
da HP Brasil que cuida de Big Data.

Se o Big Data está dando os primei-
ros passos no mundo, a tecnologia ain-
da engatinha no Brasil, na avaliação de
Kátia Vaskys, diretora de Bussiness
Analyticsda IBM.Elacitaa formacomo
a maioria das empresas brasileiras mo-
nitora suas marcas nas redes sociais:

— Aqui costuma-se contratar um ti-
me de estagiários para isso. Isso é ba-
sear a estratégia de marketing na intui-
ção, mas não há intuição que resista a
tanta informação! Há uma ferramenta
tecnológica para fazer isso com muito
mais precisão e em tempo real.

A aplicação por aqui está restrita a
setores como varejo, financeiro (análi-
sederisco), telecomunicaçõesepetro-
lífero, mas começa a chegar à mídia.

ARennerusaoBigDataparamonito-
rar em tempo real o fluxo de mercado-
rias da loja ao cruzar dados de localiza-
ção GPS dos caminhões dos fornece-
dorescomosníveisdosestoques, con-
tou o diretor de TI Leandro Balbinot. A
rede também acompanha a aceitação
dos produtos nas redes sociais. E já

imagina outros usos, como a possibili-
dadedereorganizarumalojacombase
em dados meteorológicos. Exemplo:
se, nas últimas chuvas, os clientes
compraram mais calças ou acessórios,
a rede pode dar destaque a esses itens
quando os primeiros pingos caírem.

— Apesar de o uso no Brasil ainda
ser pouco maduro, a expectativa é
enorme. Temos um dos principais
mercados de internet no mundo, so-
bretudo de redes sociais, o que é cruci-
al para a adesão ao Big Data — obser-
vou Maurício Prado, gerente geral de
servidores da Microsoft Brasil.

— Só sabemos que o pré-sal existe
por causa do Big Data e da economia
da nuvem — resumiu Patrícia Florissi,
CTO da EMC para as Américas.

Isso porque a tecnologia agiliza o
processamento de dados sísmicos
captados pelas sondas que procuram
petróleo no fundo do mar. Como são
milhões as variáveis, o trabalho exige
intermináveis simulações de imagens,
e só o Big Data é capaz de dar conta do
trabalho em um tempo razoável.

Visando a esse mercado, a gigante
EMC está construindo no Parque Tec-
nológico do Fundão um centro de pes-
quisas totalmente dedicado ao uso de

Big Data para a indústria do petróleo.
Ele ficará pronto em no máximo dois
anos e empregará 35 pesquisadores. A
companhia vai investir R$ 100 milhões
no país nos próximos quatro anos.

Polícia chega
antes do crime
l Há também iniciativas brasileiras na
seara governamental, aceleradas pela
proximidade da Lei de Acesso à Infor-
mação, que entra em vigor em maio.
Uma parceria do Ministério do Planeja-
mento, do Serviço Federal de Proces-
samento de Dados (Serpro) e da PUC-
Rio disponibilizou na web dados aber-
tos dos mandatos do governo Lula.

A massificação do Big Data, porém,
enfrenta obstáculos. O maior deles é
com a privacidade. Mas, para Karin
Breitman, da PUC-Rio, os cientistas
não devem “censurar” pesquisas:

— É uma questão ética. Cabe à socie-
dade impor limites à aplicação da ciên-
ciaedatecnologia,masospesquisado-
res precisam trabalhar na ponta.

Outro problema é a escassez de pro-
fissionais com habilidades em mate-

mática,estatísticaecomputação.OBig
Data levou as empresas a uma disputa
frenética por esse perfil e tornou a IBM
a maior empregadora de matemáticos
PhDs no mundo. O instituto McKinsey
prevê que faltarão até 190 mil desses
profissionais em 2018 nos EUA.

— Já há carência desse profissio-
nal no Brasil. Se houver uma explo-
são do Big Data, teremos problemas
— advertiu Kazuki, da HP.

Apesar dos desafios, a expectativa
é enorme. A “Economist” escreveu
que o Big Data pode transformar mo-
delos de negócio de empresas cente-
nárias. A RollsRoyce, cita, deixaria de
vender turbinas para alugá-las, co-
brando pelo uso. Sensores e o históri-
co do cliente dariam o preço.

Patrícia Florissi, da EMC, diz que
ainda é incipiente o uso da presciên-
cia da tecnologia. Por exemplo: como
são capazes de entender imagens,
softwares de Big Data poderiam mo-
nitorar as câmeras de uma cidade e
acionar a polícia antes de um crime
acontecer com base em padrões que
antecedem assaltos e assassinatos.
Sairíamos de “Moneyball” para cair
em “Minority Report” — com os prós
e contras disso. n
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




