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Da explosão do Big Bang, o universo se formou. Do Big data, a explosão de todos os dados 
gerados no mundo – principalmente dos comportamentos individuais mais simples, como 
postar um comentário por meio do celular -, criou uma nova realidade no mercado, onde as 
empresas passarão a aperfeiçoar seus serviços aos consumidores e gerar novos modelos de 
negócios. Essa visão otimista, que pauta os eventos na indústria tecnológica, teve início com o 
respeitado cientista Alex "Sandy" Pentland, que virou quase um sinônimo do novo "universo". 
No Brasil, a Boa Vista Serviços, administradora do SCPC, foi uma das primeiras empresas a 
investir nessa nova realidade, trazendo para sua equipe um dos craques brasileiros de Big 
Data, o primeiro cientista de dados da América Latina: o brasileiro Mário Faria. Formado em 
Ciência da Computação na Unicamp, com mestrado em computação e MBA em marketing nos 
Estados Unidos, Faria trabalhou por muitos anos no Vale do Silício em empresas do porte de 
Microsoft, Accenture e IBM. Assumiu o cargo de Chief Data Officer da Boa Vista em setembro 
do ano passado "para que os dados fossem tratados cada vez mais de forma estratégica". Em 
entrevista ao DC Informática, ele fala da importância dessa nova realidade.    
  
DC - O Alex Sandy, que o senhor conheceu recentemente no evento do MIT, 
considerado o papa do Big Data, fala que agora a análise é dos detalhes e não de 
médias sobre dados como antes. Fica muito mais difícil, não? 
  
Faria - Sim e, como dizia Goethe, o "diabo está nos detalhes", não? Os métodos tradicionais 
que tínhamos para tratar as informações já não são mais válidos, não podem ser mais 
aplicados no mundo Big Data. E surgem novas tecnologias, equipamentos, e novos tipos de 
profissionais - como eu - cientistas de dados, que são cargos específicos para lidar com essa 
complexidade que a gente vive hoje. Fui a primeira pessoa a ter esse cargo na América Latina, 
por reconhecimento do MIT. Depois outros clientes passaram a contratar profissionais dessa 
formação aqui no Brasil, percebendo que o dado é um ativo muito importante para as 
organizações. Pode-se fazer dinheiro em cima do dados e, se não souber usá-los bem, perde-
se dinheiro também. Com esse mundo novo, começam a surgir novos processos e novos 
profissionais que trabalham com isso. Dentro de minha organização, por exemplo, tenho hoje 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



mais de 100 pessoas trabalhando em cima de dados para dar suporte que a organização 
precisa. 
  
DC - Há muito otimismo nesse mundo novo, de melhorar os serviços e proporcionar 
grandes negócios com os dados de comportamento do consumidor. Mas também há 
uma visão mais alarmista em relação ao uso mal intencionado com esses dados 
pessoais... 
  
Faria - Em relação à Boa Vista, o otimismo é muito grande porque estamos falando de uma 
empresa muito séria. Estamos aplicando os conceitos de Big Data já seguindo preceitos de 
segurança, de privacidade. Nesse ponto, estamos otimistas de que nosso faturamento vai 
aumentar e nossa imagem perante o consumidor vai melhorar bastante porque ele saberá que 
estamos tratando seus dados com extrema seriedade. Entretanto, existem empresas no 
mercado que não tratam isso de forma séria. Esse ambiente macro pode, sim, ser 
preocupante. No caso de dados de redes sociais, existem tecnologias capazes de capturar 
todos os dados pessoais - fechados ou não. Mas a Boa Vista nunca vai utilizar esse recurso, é 
um ponto de honra de nosso negócio. Mesmo para usuários que deixam os dados, até que 
ponto podemos pegar esses dados e usarmos como parte de nossos produtos? Não vamos 
lançar nada que possa ferir as leis do Brasil e nossos preceitos e que possa macular nossa 
imagem. Agora há empresas que não agem assim. Para se ter uma ideia, o País ocupa a 
quinta posição em envio de spams. 
  
Diário do Comércio - Afinal qual é a importância desse novo fenômeno? 
  
Mário Faria - Até para contextualizar esse tema, eu criei uma espécie de modelo do uso de 
tecnologia aplicada hoje no mundo. Que eu chamo das "cinco ondas da tecnologia". A primeira 
que surgiu na informática foi quando surgiram os grandes computadores, que deixaram de ser 
uso exclusivamente militar para as empresas. Estamos falando disso em meados nos anos 
1950.  Naquela época, o que acontecia? A empresa tinha de ter um grupo de programadores 
para desenvolver softwares próprios. Surge então noas 70 uma segunda onda, a dos pacotes 
de softwares empresariais, os chamados ERPs (Enterprise Resource Planning)porque percebeu-
se que folha de pagamento, por exemplo, é igual para todos. Aí vem uma terceira onda, no 
final nos 80, quando se percebeu que poderiam aplicar a tecnologia na cadeia de valores – 
fornecedores e clientes. Essa terceira onda é da integração da cadeia produtiva, que começa a 
surgir no final dos anos 80. A quarta onda surgiu a partir da questão: "Não adianta 
informatizar se não tiver análises dessas informações. Quando surgiram então as ferramentas 
de BI (Business intelligence), entre 97 e 98, da inteligência de negócios. A quinta onda, dos 
dados, surgiu quando começaram a aparecer sites de redes sociais, internet 2.0, colaboração, 
quando o volume de informações passou a ser criado também pelo usuário consumidor. O 
consumidor, o indivíduo, passou a ser um publicador de informações. 
  
DC -A quinta onda é o Big Data? 
  
Faria – Sim, é a onda da explosão de dados. Estamos no meio delas e ainda aprendendo a 
lidar com isso. 
  
DC - E no caso da Boa Vista? 
  
Faria - Somos uma empresa que pega dados do mercado, de clientes, certidões negativas, 
dados do cartórios... Nosso desafio é como tratar esses dados muito rapidamente, na 
velocidade da internet, e gerar valores na outra ponta. A explosão de dados que temos hoje é 
das novas tecnologias, de telefone celular, de tablets e outros dispositivos, de estar numa lan 
house navegando no browse. Ou colocando mensagens do próprio celular, que começa a 
enviar das torres de transmissão os lugares os usuários estão presentes. É nesse meio que 
estamos vivendo. A Boa Vista e outras empresas do mercado estudam os modelos de negócios 
para os clientes ganhem dinheiro com todos esses dados. E também como tratar desses dados 
de forma rápida porque grande parte são desestruturados – de um vídeo, um áudio, fotos... 
São todos esses os desafios do Big Data. 
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Boa Vista: pioneira na nova realidade  
Mário Faria 
por Fernando Porto  
 

 
    
Na Boa Vista Serviços, o cientista de dados Mário Faria cuida apenas do gerenciamento 
estratégico de dados de Big Data para apoiar os serviços do departamento comercial e o de 
produtos. Para isso, conta com a tradição da empresa, desde sua origem na ACSP, na proteção 
de dados dos clientes. "Nem eu tenho permissão de acessar o data center; é o cofre do banco. 
Para entrar deve-se ter um bom motivo", define o especialista. 
  
Diário do Comércio - Como estão as soluções da Boa Vista para essa nova realidade? 
  
Mário Faria - A organização sempre trabalhou com os dados, que é seu grande forte. Só que 
agora a gente começa a ter muito mais fontes de dados que no passado. Algo em torno de 10 
mil fontes de dados que temos de tratar. Nosso desafio é automatizar etapas do processo, 
entender os detalhes de cada um desses dados que estamos trabalhando. Ou seja, capturar, 
tratar, armazenar e disponibizar tudo com uma velocidade muito rápida, utilizando processos 
não tradicionais, diferentes dos que usávamos no passado. 
  
DC - Assim como na primeira onda, a de computadores, seu trabalho na Boa Vista é 
um reinício, de criar softwares para esse novo universo? 
  
Faria - Justamente. Temos muito contato com organizações internacionais que têm soluções 
de ponta. Já fizemos algumas aquisições como, por exemplo, um equipamento da IBM 
chamado Netezza. Somos a primeira empresa da América Latina a adquiri-lo. É um 
equipamento que tem uma performance "violenta" em termos de rapidez pelos conceitos que 
ele trabalha. Grande parte da memória é trabalhada de forma não tradicional, como não 
estávamos acostumados. A gente tem feito investimentos significativos na melhoria de nosso 
parque tecnológico para a acompanhar essa mudança porque o Big Data é um fator de ruptura 
- ou melhor, de disruptura - de uma série de buscas. Se o empresário não souber lidar com 
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isso, seu negócio acabou. Essa quebra de empresas ocorreu também em cada uma das ondas 
anteriores que eu já citei, quando se consolidam três ou quatro empresas. Agora, ocorre, o 
mesmo. A indústria de tecnologia é interessante porque tem grandes movimentos do início, 
com um grande número de empresas criadoras de tecnologia. Aí chega o momento que 
começa a consolidar a indústria e os fonecedores que ficam são os maiores, mais rentáveis, 
que dominam o setor todo. 
  
DC - Qual é o grande desafio? 
  
Faria - Nosso desafio, como clientes de tecnologia, é fazer as escolhas corretas porque uma 
escolha errada pode tirá-la da competitividade e fazê-la perder dinheiro. Então trabalhamos 
muito próximos de institutos de pesquisa, analisando o que há de ponta nessa indústria. Estive 
na conferência do MIT (Massachusetts Institute of Technology), em julho passado, e fiz uma 
palestra sobre o que estamos fazendo na Boa Vista em análise de dados. 
  
DC - Quais são os benefícios para o cliente da Boa Vista nessa análise de Big Data? 
  
Faria - O que o nosso cliente precisa realmente é tomar uma decisão: vai dar ou não crédito a 
alguém. Ou, acima de tudo, saber quais são os mercados que ele deve fazer a prospecção do 
negócio. Para nosso cliente, tudo isso sempre tem de ser muito transparente. Então, com  
todos esses aspectos de Big Data, temos de dar para nosso cliente informações mais rápidas, 
seguras, consistentes e com qualidade. Minha área trabalha hoje muito próxima a área de 
produtos e comercial para que eles atendam melhor nossos clientes e que eles possam tomar 
decisões muito adequadas nas várias etapas do processo de negócios. 
  
DC - Quando é possível atingir uma consolidação das análises? 
  
Faria - Não existe uma "bala de prata". Trata-se de um processo de amadurecimento 
consistente. A Boa Vista é uma empresa nova, apesar de sua forte origem histórica na 
Associação Comercial de São Paulo, um grande legado. A operação é nova. Estamos 
construindo, amadurecendo nossos processos, nossos modelos, fazendo investimentos 
significativos em novas tecnologias e de capacitação das pessoas que aqui trabalham, que são 
o principal ativo da empresa. Nossos clientes têm notado esses avanços. E esse aspecto do Big 
Data tem ajudado a repensar muito o nosso negócio com novas ofertas, novos modelos 
econômicos de comercializar novos produtos.   
  
DC - Que dados novos são importantes para a Boa Vista nessa nova realidade? 
  
Faria - A gente está vivendo um momento peculiar do Brasil que é cadastro positivo, que 
muda completamente a história de relação com o bureau de crédito, com as empresas e com 
os clientes. E a partir do momento que esse cadastro positivo foi regulamentado, passamos a 
ter uma série de dados que não tínhamos antes. Mas uma coisa: esses dados que temos dos 
clientes, são eles mesmo que devem dar a autorização. Antes, não: se o consumidor deixava 
de pagar uma conta, o cliente colocava o nome no sistema e não se podia fazer nada. Isso 
abre uma nova gama de como tratar os dados desses clientes, dos consumidores positivos. É 
um trabalho desafiador do Big Data, mas que vem amadurecendo muito em um ano e alguns 
meses que foi iniciado. Um trabalho sério, rápido e com toda segurança e privacidade que são 
necessárias - os fatores mais importantes nos negócios em relação a dados.       
  
DC - E quais são os resultados obtidos até agora? 
  
Faria - O Big Data já é parte inerente de nossos produtos. Nos clientes finais - Varejistas, 
bancos, empresas de serviços - já começam a ver maiores performances, começa ver outro 
tipo de informação que não enxergava. Eles conseguem se relacionar conosco de forma mais 
clara. 
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 23 out. 2012, Informática, p. 19-20. 
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