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A GS1 Brasil – Associação

Brasileira de Automação – promoveu no

mês de março mais uma edição do Grupo

de Trabalho de Inteligência de Mercado

que contou com a presença de diversas

associações e empresas. Sempre com

abordagem de temas atuais e relevantes

para a área de inteligência, esta edição

trouxe um tema quem vem deixando

muita gente confusa: Como fazer a

estruturação de dados para obter um Big

Data de sucesso.

Apesar do termo Big Data ter

nascido na década de 1990, foi só nos

últimos anos que se tornou popular, com

a crescente coleta de dados, as redes

sociais e o advento do Cloud Computing

que quebrou barreiras no

armazenamento de dados,

democratizando o uso de informações em

massa.

Como muita gente pensa, o Big

Data não se limita a redes sociais, mas já

é utilizado para previsões

meteorológicas, pesquisas biológicas e

ambientais e inclusive na área da saúde

para diagnósticos mais precisos e até

previsões de epidemias.

Trabalhar com Big Data vem

mudando a forma de gerenciar dados,

mas ainda é um desafio para diversas

empresas .

Geralmente formadas por dados

não estruturados, essas bases de

informações podem conter erros,

induzindo análises indevidas se não

forem utilizados os parâmetros corretos.

Por isso, é importante estar

atento a dois fatores muito importantes.

O primeiro fator são os 5 V’s do

Big Data: Volume, Velocidade, Variedade,

Veracidade e Valor.



Volume: Segundo a consultoria

IDC, a cada dois anos o volume de dados

no mundo dobra. É esperado que em

2020 tenhamos 35 zettabytes de

informações, para se ter uma idéia, se a

mesma informação fosse armazenada em

DVD’s, empilhados daria para ir e voltar

da lua 35 vezes!

Velocidade: A velocidade com que

se obtém a informação é crucial. Quando

utilizamos o cartão de crédito ou débito,

se a compra não for aprovada em

segundos, podemos optar por outro meio

de pagamento, o que geraria uma perda

para a operadora do cartão por exemplo.

Variedade: Como o volume de

dados é enorme, e de diversas fontes, é

importante saber como os dados estão

estruturados e quais podem ser

relacionados.

Veracidade: é imprescindível que

fontes e bases de dados utilizadas sejam

confiáveis, e reflitam a realidade daquele

momento, não dá para atravessar uma

rua sem olhar para os lados com dados

de trânsito de meia hora atrás.

Valor: Somente a variedade de

dados não é o suficiente para garantir

uma análise consistente, é preciso

questionar quais informações são

relevantes ao negócio.

O outro fator a que se deve estar

atento é a forma como essas informações

serão tratadas. O Big Data lhe trará um

dado que pode ou não estar estruturado.

A primeira coisa a ser feita é

estruturar esses dados, adicionando

clareza, para se obter uma medida. O

próximo passo é se certificar a origem

dessa medida e adicionar contexto para se

obter uma informação.

Em posse da informação, é

necessário o conhecimento sobre sua

relevância para o negócio, como aquela

informação pode gerar valor agregado.

Neste momento entra o ingrediente

final, a inteligência do negócio, que é a

sabedoria baseada nas experiências e

intuições, adicionada ao conhecimento e

à informação, irá gerar a verdadeira

utilidade as informações obtidas através

do Big Data.

A teoria é simples como uma

receita de bolo, e claro que a prática é

bem diferente, mas seguindo esses

conceitos básicos, em pouco tempo será

possível gerar informação de grande

utilidade e muito valor.

O futuro chegou, e com ele, o Big

Data e uma infinidade de possibilidades

para transformar a forma como se vê e

orienta os negócios das empresas.


