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Certamente você já ouviu esse ter-
mo várias vezes como sendo uma das
maiores revoluções da tecnologia mo-
derna. Big Data está ficando tão falado
que quase virou um daqueles termos
que ninguém sabe o que é, mas tem
vergonha de perguntar. Então, vamos
entender, sem termos técnicos, que
“raio” é isso e porque o Big Data vai
mudar (ou está mudando) a sua vida -
quer você queira ou não.

Conceitualmente, Big Data é a habi-
lidade de capturar, armazenar e pro-
cessar grandes quantidades de dados
em busca de correlações. A grande di-
ferença entre “Big Data” e “bus-
car uma agulha num palheiro”,
é que no primeiro caso procura-
mos uma agulha, e no segundo
nós não sabemos exatamente o
que estamos procurando até
encontrarmos. 

É uma aventura de descober-
tas através do cruzamento de
números e estatísticas que reve-
lam segredos e comportamen-
tos do consumidor escondidos
no perfil de cada usuário, como
tendências, modelos etc.

Pode parecer tudo bastante vago,
mas isso pode ser facilmente com-
preendido através de exemplos que
mostram como ver o mundo a partir
do Big Data. 

Então vamos lá: Uma empresa norte
americana conduziu uma pesquisa pa-
ra obter um método de prever se um
carro usado terá ou não problemas,
antes de comprá-lo em um leilão. Co-
mo em casos de leilão você não pode
examinar detalhadamente o carro an-
tes de dar o lance, estabelecer este mé-
todo poderia significar uma vantagem
competitiva muito grande, embora
fosse uma questão bem difícil de ser
alcançada. 

Na dita pesquisa, os cientistas cru-
zaram toneladas de informações e da-
dos históricos, chegando a uma con-
clusão bizarra: carros cor de laranja
são os com menor probabilidades de
apresentar problemas. Veja, eles não
procuravam por “carros laranja”. 

Estavam cruzando dados de ori-
gem, fabricante, marca, ano, modelo,
tipo de roda, tipo de câmbio, tama-
nho, local de compra, preço, cor, etc.,
etc. e acabou que encontraram uma
correlação entre a quantidade de pro-
blemas e a cor.

Mas por que a cor? Seria porque car-
ros laranja são mais visíveis e se envol-
vem menos em acidentes? Ou porque
donos de carros laranja buscam coisas

diferenciadas e as mantém com mais
cuidado? A resposta dolorida é: não in-
teressa o porquê. Talvez nunca saiba-
mos, mas os números dizem a verda-
de: nos USA, carros laranja tem 50%
menos problemas que outras cores. 

As correlações detectadas nos nú-
meros são fatos, e para quem está bus-
cando o resultado, o porquê pouco im-
porta; mas o que fazer com a informa-
ção, sim, isto importa - e muito.

Tudo isso só é possível graças ao
grande poder de coleta de dados, ar-
mazenamento e processamento exis-
tente hoje em dia. Vamos ver outro
exemplo famoso? 

Em 2008 estava começando a estou-

rar no mundo a pandemia de influenza
H1N1. Os dados de como e onde o ví-
rus se alastrava eram por demais desa-
tualizados pois ele incubava por prati-
camente duas semanas antes do pa-
ciente procurar ajuda, quando o caso é
registrado nos órgãos competentes,
que por sua vez demoram mais ainda
para agregar os dados às estatísticas. 

Para ter algum efeito preventivo, o
CDC americano (espécie de ministé-
rio da saúde deles) precisava saber
muito antes onde seria o próximo fo-
co de infecção.

Quem matou a charada? O Google.
Quando uma pessoa começa a sentir
qualquer sintoma, muitas vezes ela
pesquisa no Google em busca de infor-

mação. E quais termos ela pes-
quisa? Não sabemos (mas isso
não importa). 

Os cientistas do Google cru-
zaram milhões de pesquisas fei-
tas semanas antes do H1N1 ser
detectado em uma região pelos
dados oficiais e comparando-as
com as pesquisas que estão sen-
do feitas agora, conseguiram
descobrir as correlações e criar
um gráfico que prevê, em tem-
po real, como o H1N1 está se es-
palhando. O método se mostrou

mais de 90% eficiente. Hoje esse servi-
ço está disponível a todos gratuita-
mente e mostra não apenas a influen-
za, mas também outras doenças.

Esses exemplos mostram bem o
conceito do Big Data funcionando.
Mas ele também tem facetas comer-
ciais, como prever tendências de com-
pras e preços, além de um lado som-
brio onde a privacidade e o uso de da-
dos analíticos começam a ser questio-
nados, pois desde a expansão dos aces-
sos à internet e a imensa populariza-
ção das redes sociais, torna-se relativa-
mente fácil observar e armazenar o
comportamento de uma pessoa em
seu dia a dia.

O
pronunciamento da presidente Dilma
Rousseff na 68º Assembleia Geral das
Nações Unidas foi muito lúcido quanto
à gravidade da espionagem eletrônica
contra o Brasil e outros países. Também
se mostrou pertinente a sua proposta
de que a ONU regulamente a questão e
garanta a soberania cibernética dos po-

vos. É preciso avançar nesse processo, pois informação é o
bem contemporâneo mais valioso. Seu domínio é um imenso
diferencial de competitividade. 

Ademais, trata-se de algo diretamente ligado à segurança
nacional, à medida que há ele-
mentos fundamentais a serem
protegidos, como os referentes
às potencialidades do Brasil:
área agriculturável disponível
mais ampla, maiores reserva
hídrica e biodiversidade do
Planeta, grande produção de
alimentos, biocombustíveis,
óleo e gás. 

Ante os olhares internacio-
nais, o País precisa preocupar-
se em blindar seus dados es-
tratégicos. No entanto, inde-
pendentemente da espiona-
gem estrangeira, é necessário
questionar se não estamos,
nós próprios,  facil itando o
acesso de outras nações ao
precioso acervo da produção
científica de nossas universidades, patentes, estudos e pes-
quisas das empresas. 

Sabemos que imenso volume de conteúdos de nossas ins-
tituições é hospedado em plataformas de TI localizadas em
distintos países, inclusive nos Estados Unidos. É seguro esse
processo? Por mais que se tenham cuidados jurídicos nos
protocolos e contratos, sabe-se que a informática e a internet
são campos suscetíveis às intromissões indesejadas. 

Se os norte-americanos conseguiram quebrar as barreiras
criptográficas do sistema de computadores da Presidência da

República brasileira, o que dizer de arquivos hospedados na
sua casa? Talvez haja aí uma contradição: ao mesmo tempo
em que conclamamos a ONU a impedir a espionagem na Web
e nos sistemas eletrônicos de informação, mantemos um mo-
delo que, por si só, expõe a risco nosso patrimônio de conhe-
cimento. 

Não adiantam barreiras para impedir que as raposas en-
trem no nosso galinheiro, se, espontaneamente, entregamos
parte de nossas galinhas para que lobos, em seu habitat natu-
ral, tomem conta delas. É um contrassenso. 

Temos progredido a passos lentos, mas consistentes, na
área de Pesquisa & Inovação. Ainda precisamos evoluir no nú-

mero de registro de patentes,
proporcionalmente muito mais
baixo do que o volume de publi-
cações científicas. 

Assim, não é prudente expor
nosso acervo científico aos peri-
gos agora evidenciados pelas
denúncias de espionagem pra-
ticada por agências dos Estados
Unidos. É preciso refletir sobre a
questão, entendê-la em profun-
didade e, se for o caso, adotar as
medidas necessárias. 

Há uma lição de casa a ser
feita, com a participação de ins-
tituições como o Conselho Na-
cional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CN-
Pq), Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível

Superior (Capes), Instituto de Tecnologia da Informação da
Casa Civil (ITI) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp). 

No ano passado, ao participar de um debate na Câmara
dos Deputados sobre P&D, coordenado pelo deputado New-
ton Lima, um diplomata brasileiro especializado no tema
confessou que países como Estados Unidos e Coréia do Sul
mantinham departamentos especializados em capturar co-
nhecimento nas publicações de cientistas brasileiros. Esta-
mos entregando o ouro ao bandido? 
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Desde a regulamentação da chamada “Lei do Óleo”
(9966), no início de 2000, como uma resposta a dois gran-
des acidentes ambientais, o primeiro na Baia de Guanaba-
ra (RJ), em janeiro daquele ano, e o outro, no Rio Iguaçu
(PR), em julho também de 2000, as várias atividades econô-
micas que apresentem algum risco ambiental vêm se mo-
bilizando para aumentar os cuidados referentes ao tema.

Pode-se questionar, sob os vários aspectos, a arquitetura
jurídica sobre a qual a lei foi construída, mas, com certeza,
os benefícios que ela gerou podem ser percebidos, princi-
palmente pela declinante taxa de acidentes e a consequen-
te redução do impacto à natureza.

Sabemos que 1 litro de óleo derramado em água pode vir
a contaminar 1 milhão de litros de água. Pode-se, porém,
afirmar que com toda a tecnologia de proteção ambiental
que já dispomos no Brasil tal risco pode ser totalmente
controlado. Para isso, é necessário implementar um Plano
de Emergências, que, além de equipamentos e materiais
disponíveis nas áreas de risco, contem com um corpo téc-
nico e operacional, to-
talmente preparado e
de prontidão 24 horas
por dia, todos os dias
do ano.

Costumo dizer que
acidentes acontecem,
que são inerentes ao
processo, às falhas hu-
manas e tecnológicas.
Mas se dispusermos
de condições rápidas
de resposta, o impacto
na natureza será mini-
mizado, podendo até
não acontecer. Já é de
domínio público que
determinadas ativida-
des, principalmente
em áreas sensíveis, po-
dem ser executadas
com monitoramento
via satélite, de forma a
detectar, no ato, uma
gota de óleo que se der-
rame em algum corpo
hídrico.

Dentre as várias ope-
rações que têm se adap-
tado às condicionantes
legais, destacam-se os
portos. Sua operação
sempre tem riscos ele-
vados, por conta da pro-
ximidade de corpos hí-
dricos, pelas atividades
em solo (armazenagem, movimentação e embarque) e em
mar, particularmente pelas operações dos navios, que têm
capacidades de carga cada vez maiores, incluindo os tanques
de combustíveis, fator de risco considerável.

Há pouco mais de dois anos, a Companhia Docas de São
Sebastião, implantou um Centro de Atendimento a Emer-
gências, o CEATE. Operado pela FAT – Fundação de Apoio à
Tecnologia e pelo Grupo TPC, CEATE utiliza os mais mo-
dernos recursos disponíveis no mercado em termos de
equipamentos e materiais e, o que considero mais impor-
tante, aplica um extenso programa de treinamento, com o
apoio da FAT. Seu objetivo é capacitar, tanto a equipe do
Centro, como os demais colaboradores do Porto para uma
pronta resposta a quaisquer acidentes ambientais em terra
e no mar.

A comprovação da eficiência desse complexo projeto
deu-se recentemente, em maio de 2013, através da realiza-
ção do 1º Simulado de Acidentes, com a presença de todos
os possíveis envolvidos num eventual episódio do gênero. 

Desde a comunicação ao IBAMA (Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em
Brasília, a CETESB (Companhia de Tecnologia de Sanea-
mento Ambiental), em São Paulo, entre outros, até o cum-
primento de um extenso protocolo de contenção da man-
cha simulada com bolinhas plásticas coloridas, limpeza da
área e destinação dos resíduos gerados. 

Todo o simulado foi observado e auditado por diversos
técnicos previamente definidos pelos órgãos, além de do-
cumentado fotograficamente para ao final resultar numa
avaliação crítica, buscando excelência operacional.

Podemos afirmar que, desde que uma base de atendi-
mento emergencial seja estruturada dentro da realidade da
operação portuária, como tem sido o Ceate, o meio am-
biente estará totalmente protegido de quaisquer possíveis
riscos operacionais.

Podemos afirmar
que, desde que
uma base de
atendimento
emergencial seja
estruturada dentro
da realidade da
operação
portuária, como
tem sido o Ceate, o
meio ambiente
estará totalmente
protegido de
quaisquer possíveis
riscos operacionais.

Não é prudente expor nosso
acervo científico aos perigos agora
evidenciados pelas denúncias de

espionagem. É preciso refletir
sobre a questão, entendê-la em

profundidade e, se for o caso,
adotar as medidas necessárias

Conceitualmente, Big Data é a
habilidade de capturar, armazenar
e processar grandes quantidades
de dados em busca de correlações
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Text Box
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