
Mesmo recente, Big Data deve movimentar US$ 285 milhões no Brasil, diz IDC 
Gabriela Stripoli 
  
Consultoria vê País como protagonista na tendência na América Latina  
 
O mercado de Big Data no Brasil é recente. Mesmo assim, a projeção da IDC dá conta do 
enorme potencial da tendência no País – segundo a consultoria, serão movimentados US$ 285 
milhões em software, hardware e serviços relacionados à análise de grandes volumes de dados 
corporativos. 
 
O segmento deve sustentar altas taxas de crescimento anual composto (CAGR), de 46%, de 
modo que, em 2017, o Big Data em empresas no Brasil deve ultrapassar a cifra de US$ 1 
bilhão. “Se você projetar que um terço desse montante é sobre software, já podemos dizer 
que existe um mercado significativo no País”, explica o coordenador dos estudos regulares e 
consultorias relacionadas ao mercado de software na IDC, Samuel Carvalho. 
 
As companhias brasileiras são protagonistas da América Latina. Isso fica evidente ao analisar 
os números da região – US$ 600 milhões é o valor do mercado latino-americano de software, 
hardware e serviços relacionados a Big Data, revela o gerente de programa de software da IDC 
Latinoamérica, César Longa. Daqui quatro anos, essa cifra se eleva para US$ 1,8 bilhão, ou 
seja, a fatia brasileira corresponde a mais da metade do segmento. 
 
Quem são? 
 
Dada a dificuldade de muitas empresas em trabalhar o Big Data, então, quem são as pioneiras 
nessa área? No Brasil, embora grande parte da demanda ainda venha da área de gestão de 
relacionamento com o cliente (CRM, na sigla em inglês), sobretudo pela onda de mídias 
sociais, as companhias de finanças, telecomunicações e, em menor participação, manufatura e 
governo, encabeçam os chamados “early adopters”. 
 
“O CRM é algo pequeno, uma necessidade específica. O real Big Data é preciso estender para 
segurança e processos de negócio, pois a partir dele é possível mudar os processos da 
empresa”, defende Longa. 
 
Os especialistas evidenciam que, a primeiro momento, o investimento das companhias com 
Big Data se concentra em hardware e outros elementos para montar a base da infraestrutura 
(como o Hadoop). Ao longo dos anos, o percentual deve migrar para software e serviços – 
assim como acontece em todas as tendências da TI. 
 
“Fizemos uma pesquisa recente na qual 31% das companhias afirmaram ter problemas de 
negócio que seriam solucionados com Big Data”, conta Carvalho. Alguns exemplos 
mencionados foram a leitura de dados em sensores de empresas de logística e transporte, 
bem como o melhor processamento de dados em empresas de telecomunicações. 
 
“O Big Data é tão amplo que pode estar em várias soluções das empresas. Muitas vezes, o 
departamento comercial ou financeiro precisa processar dados muito rápido, fechando estoque 
em horas, não em dias, como acontece hoje”, finaliza Carvalho. 
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