
Pesquisa da EMC revela que muitas das decisões de negócio no Brasil podem ser 
aprimoradas com Big Data 
 
A EMC anuncia os resultados de uma pesquisa em que perguntou aos tomadores de decisões 
de TI no Brasil sua visão a respeito dos desafios e das oportunidades que o Big Data e a 
transformação da TI – e as qualificações correspondentes – podem trazer para suas empresas. 
Os resultados revelaram que oito em cada dez empresas brasileiras pesquisadas acreditam 
que o investimento em tecnologia é uma forma estratégica para atingir seus objetivos. 80% 
dos entrevistados concordam com esta visão. Os resultados indicaram que 43% das empresas 
não possuem nenhum plano para Big Data, e enfatiza que 56% acreditam que Big Data criará 
os próximos vencedores e perdedores em seus segmentos de atuação. 
 
A pesquisa revelou que 20% dos participantes obtiveram vantagens em relação à concorrência 
como consequência da tecnologia Big Data Analytics, e 56% acreditam que os setores bem-
sucedidos serão aqueles que usarem essas ferramentas. 
 
Outro dado da pesquisa mostrou que 93% no Brasil informaram que as decisões em suas 
organizações poderiam ser aprimoradas com um melhor uso do Big Data, e 40% dos 
participantes concordam que suas equipes mais experientes confiam nas percepções do Big 
Data para tomar decisões comerciais realmente transformadoras. 
 
As prioridades comerciais que impulsionam a transformação da TI no Brasil são geralmente 
solução para desenvolvimento de produto (33%) e processos de negócio/eficiência operacional 
(32%). Como resultado desse impulso, 45% tem virtualizado operações críticas, 25% estão 
criando uma nuvem privada ou usando nuvem privada virtual e 20% estão usando serviço de 
nuvem pública – adequados a sua jornada rumo à transformação da TI. 
 
Outro número curioso foi que 65% dos participantes do Brasil acreditam que sua organização 
tem o nível correto de capacitação e de conhecimento para cumprir com sucesso as prioridades 
da empresa. 88% acreditam que será um desafio conseguir que essa capacitação acompanhe 
o ritmo das inovações em TI nos próximos três anos. Por fim, 73% dos participantes do Brasil 
concordam que a maior barreira para lidar com as prioridades da empresa é cultural. 
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