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A
s organizações de todo o mundo já se rende-
ram à eficácia das ferramentas tecnológicas 
em processos e demandas de negócio. Dos 
sistemas de gestão às aplicações móveis, as 
empresas vêm extraindo valor das informa-

ções, o que resulta em lucratividade, competitividade e li-
derança no mercado. Dentre as principais tendências para 
os próximos anos, as soluções analíticas e o big data estão 
no foco dos investimentos das empresas usuárias. 

De acordo com o Gartner, 2013 foi o ano de experi-
mentação do big data. Estudos do instituto revelam que 
720 organizações ao redor do mundo examinaram os pla-
nos de investimentos nessa tecnologia. Dentre elas, 64% 
estão implementando ou pretendem contar com solu-
ções de big data, 8% já implantaram e 18% estão desen-

volvendo alguma estratégia de implementação. Na visão 
da consultoria IDC, o big data e seu mercado de serviços 
alcançarão US$ 16 bilhões até 2016. No Brasil, essa tec-
nologia deve movimentar entre US$ 630 milhões a US$ 1 
bilhão de 2013 até 2017. 

A tendência do big data e soluções analíticas, que têm 
no DNA recursos de auxílio no profundo conhecimento do 
dado, das necessidades de negócio e das demandas dos 
clientes é tão forte que movimenta todo o mercado de 
Tecnologia da Informação, tanto do lado de quem imple-
menta quanto por parte dos fornecedores. Segundo a IDC, 
os players de TI ampliarão não apenas o fornecimento de 
ferramentas, mas também a entrega de serviços de análi-
se de dados e informações empresariais.  

Para se ter uma ideia da relevância dessas tecnologias, 

Dados confiáveis,
negócio garantido
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desde 2011, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
vem incluindo o uso de softwares de inteligên-
cia analítica nos resultados da sua pesquisa 
anual sobre o mercado brasileiro de Tecnolo-
gia da Informação. Os números da edição de 
2013 mostram um avanço significativo dos 
serviços de inteligência nas empresas, sendo 
responsável por uma parte importante nos lu-
cros de grandes fornecedores de TI. 
 
Impacto corporatIvo

Mas qual é a proposta do big data e das so-
luções analíticas? Hoje, as empresas estão efe-
tivamente utilizando o big data para negócios? 
Qual a razão disso? De acordo com especialis-
tas, o big data auxilia de forma muito rápida 
as tomadas de decisões causando um impacto 
significativo na diferenciação competitiva das 
empresas e na capacidade das organizações 
em evitar riscos. Aqui entra o grande interesse 
das empresas por essas tecnologias, o que aju-
da a responder diversas questões de mercado.

Entretanto, o big data ainda não deslan-
chou. Por mais que as pesquisas mostrem a 
intenção das companhias em investir nessa 
tecnologia, o uso efetivo apresenta baixa ado-
ção. Por enquanto, poucas organizações tiram 
algum valor estratégico dessa tendência. Isso 
porque as empresas de todo o mundo estão 
entendendo como funcionam as soluções de 
big data e como podem usar essa tecnologia 
em prol dos negócios. As empresas estão de-
senhando a jornada da maturidade.

Existe também no mercado uma confu-
são de conceitos entre tecnologias analíticas 
e o big data e até que ponto elas são com-
plementares. O Business Intelligence (BI), por 
exemplo, é muito utilizado nas empresas de 
diferentes segmentos de mercado. Essa tec-
nologia consegue colher informações de for-
ma simples, rápida e eficaz, além de estabe-
lecer processos e correlação de dados a fim 
de apoiar as tomadas de decisões. O big data 
também tem essas características, mas é uma 
ferramenta mais direcionada à área de negó-
cios e é muito mais ágil em termos de buscar 
informações estratégicas. A resposta para o 
core business é em tempo real.

Estrutura complExa
Hoje, o big data está relacionado ao crescimento expo-

nencial dos dados estruturados e não estruturados, o que 
trouxe mais complexidade aos ambientes corporativos em 
termos de armazenamento e fontes de dados. As informa-
ções corporativas estão distribuídas em diversos departa-
mentos e se apresentam em formatos, nomenclaturas e 
padrões diferentes. 

Essa diversidade de informações é um dos principais 
itens que difere o big data das tecnologias analíticas. 
Esses dados não estruturados, que representam aproxi-
madamente 90% das informações empresariais nos dias 
atuais, estão presentes em redes sociais, vídeos, imagens, 
correios eletrônicos e arquivos.

A maioria dessas informações tem um valor ainda não 
explorado pelas instituições e levantam questões impor-
tantes: Como as empresas podem gerenciar essa monta-
nha de dados? Como identificar esse valor e vinculá-lo às 
demandas de negócio? Como obter mais agilidade, eficiên-
cia e lucratividade, além de estar à frente da concorrência?

Para extrair valor estratégico dessas informações as 
empresas precisam contar com soluções tecnológicas com 
recursos de integração, performance, gestão e análise dos 
dados. Isso exige colaboração entre as áreas de negócio e 
de TI com uso de metadados mais consistentes. As empre-
sas vivem hoje a era do poder da informação, quem tiver 
a expertise de alinhar os dados corporativos ao valor do 
negócio estará à frente dos seus concorrentes. 

Na visão do Gartner:  
• 2013 foi o ano de experimentação do big data;
 
• 8% das 720 empresas entrevistadas pelo 
instituto já implantaram e 18% estão desenvolvendo 
alguma estratégia de implementação;
 
• 64% das 720 empresas entrevistadas pelo 
instituto estão adotando ou pretendem implementar 
soluções de big data;
 
Na visão da IDC:
 
• O big data e seu mercado de serviços 
alcançarão US$ 16 bilhões até 2016;
 
• No Brasil, o big data deve movimentar entre US$ 
630 milhões a US$ 1 bilhão de 2013 até 2017;

Big Data e Analytics
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 >>desafio

O 
dinamismo crescente dos negócios vem exi-
gindo mais agilidade na tomada de decisão 
dentro das empresas. Neste cenário, o princi-
pal desafio das organizações é elevar o valor 
da informação gerada diariamente por usu-

ários, fornecedores, colaboradores e clientes a partir de di-
versas fontes como mídias sociais, vídeos, e-mails, imagens 
e arquivos em diferentes formatos. 

Mas esse processo não é simples. A grande tendência 
do big data gera enormes desafios tanto para a área de 
negócios quanto para as equipes de Tecnologia da Infor-
mação. De fato, a imensidão de dados empresariais vem 
levantando discussões em todo mundo entre fornecedores 
de tecnologia, especialistas de mercado e companhias usu-
árias sobre como podemos conhecer melhor o big data e 
de que maneira ele pode trazer benefícios para o negócio. 

Para estudar uma ferramenta de big data a fim de 
implementá-la nas empresas, os líderes de TI terão como 
meta a concentração em três pilares do big data: volume, 
variedade e velocidade de informação. Na parte de volu-
me, o desafio está no aumento exponencial dos dados 
concentrados em transações e em troca de informações. 

Este crescimento excessivo também criou um problema 
de storage, o mercado de Tecnologia da Informação vem 
falando de capacidade global de armazenar exabytes de 
dados nos próximos anos. 

A variedade também é um gargalo, pois as informações 
são armazenadas em diferentes padrões e nomenclaturas, 
sejam em banco de dados tradicionais ou em arquivos, 
como e-mails, mídias, vídeos, imagens, entre outros forma-
tos. Já o termo velocidade está ligado à agilidade de produ-
ção dos dados e à capacidade das empresas em tratar essas 
informações para atender as demandas de negócios. 

Ou seja, nunca essas três palavras – volume, variedade 
e velocidade – estiveram tão presentes no cotidiano dos 
líderes de TI. As consultorias de mercado acreditam que 
os CIOs têm pela frente grandes desafios para adotar uma 
nova classe de tecnologia capaz de processar, analisar e 
descobrir o valor dessas informações estruturadas e não 
estruturadas. Essas diretrizes também podem se alinhar 
às soluções analíticas, como o Business Intelligence, crian-
do uma rotina inteligente de análise das informações a fim 
de apoiar as tomadas de decisão dos gestores de negócio. 
 
caIxa organIzadora

Para a companhia contar com inteligência analítica, é 
preciso ter clareza do armazenamento das informações 
estratégicas. Estamos diante da era dos grandes volumes 
de dados, sendo necessário que as empresas contem com 
uma ampla capacidade de explorarão dessas informações.

Especialistas estimam que hoje 90% dos dados de todo 
o mundo foram criadas nos últimos dois anos, e que mais de 
dois bilhões de gigabyes estão sendo gerados diariamente. 
Na visão do IDC, o crescimento global de dados digitais de-
verá aumentar 50 vezes no período de 2010 até 2020. Já o 
Aberdeen Group acredita que o volume de dados de negó-

O big data é uma tendência 

em desenvolvimento e num 

futuro próximo as empresas 

serão movidas pela análise 

inteligente de dados 

Volume, variedade 
e velocidade
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cio está avançando a uma taxa média de 36% ao ano.
Este cenário exige expertise nas organizações em 

termos de armazenamento, otimização de espaço e 
uso de tecnologia para gerar o valor necessário ao 
negócio. Em meio a tantos desafios, qual tipo de fer-
ramenta de storage seria a ideal para auxiliar os ges-
tores de big data? De acordo com especialistas, virtu-
alização, deduplicação, armazenamento em camadas 
e em flash, computação na nuvem e processamento 
em memória são tecnologias em destaque.

As ferramentas de análise de dados em memória 
também estão no radar dos gestores da informação, 
pois elas trazem mais agilidade aos tomadores de 
decisão. Essa rapidez analítica tende a auxiliar as em-
presas em termos de competitividade, além da co-
mercialização de novos produtos e serviços.

O desafio está na complexidade de encontrar as 
informações mais valiosas capazes de trazer vanta-
gens ao negócio. Por isso que o big data ainda é visto 
pelo mercado como uma tecnologia em estágio de 
entendimento, aplicabilidade, manuseio e extração 
de valor. 

Ou seja, as companhias não sabem direito como 
começar um planejamento comercial usando os re-
cursos do big data. Mas isso não quer dizer que seja 
uma tecnologia inviável. O big data é uma tendên-
cia em desenvolvimento e num futuro próximo as 
empresas serão movidas pela análise inteligente de 
dados. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Inteli-
gência de Mercado (Ibramerc), em parceria com a As-
sociação Brasileira de e-business, apontou que uma 
parte significativa do mercado brasileiro trabalha na 
implementação do conceito até o final de 2014.
 

prova dE valor
Mesmo com baixa maturidade, diferentes segmentos 

de mercado já emplacaram projetos de big data. De acor-
do com o Gartner, as organizações estão enxergando opor-
tunidades e o real valor de negócios com uso do big data. 
As que mais investem nessa tecnologia estão ligadas aos 
setores de Serviços, Finanças e Comunicação. 

De acordo com o instituto de pesquisa, 39% das empre-
sas de mídias/comunicações disseram que já investiram em 
big data, seguidas por 34% dos bancos e 32% das empresas 
de serviços. Os investimentos planejados durante os próxi-
mos dois anos são mais altos para os setores de Transporte 
(50%), Saúde (41%) e Seguros (40%). Porém, todos os seg-
mentos mostram investimentos nesta tecnologia. 

Na visão do instituto, algumas atividades de big data 
somam às atuais práticas de negócio como o melhor en-
tendimento das necessidades dos clientes, aumento da 
eficiência de processos, redução de custos e de riscos. Al-
gumas empresas estão se engajando em atividades mais 
inovadoras: 42% estão desenvolvendo novos produtos e 
modelos de negócios e 23% estão lucrando diretamente 
com a informação. Na pesquisa deste ano, 55% das empre-
sas afirmam que já estão conseguindo melhorar a experi-
ência do cliente usando big data, enquanto 49% utilizam 
para a eficiência de processos.

Entre as verticais de negócio, o big data vem ganhan-
do espaço no planejamento estratégico de segmentos 
que contam com grandes volumes de dados como Varejo, 
Finanças e Telecomunicações, pois são setores que lidam 
diariamente com as demandas dos clientes. O conheci-
mento sobre as intenções de compra e perfil do consumi-
dor é uma importante estratégia para entregar uma oferta 
diferenciada de produtos e serviços.

Um estudo da consultoria Aberdeen Group revela que 
obter expertise na extração de valor das informações cor-
retas a partir de uma montanha de dados é a principal 
preocupação de 59% das empresas varejistas norte-ame-
ricanas. O big data traz recursos para prever o comporta-
mento dos clientes e otimizar gastos com campanhas de 
marketing, além de organizar o estoque de acordo com a 
demanda de vendas, mesmo em períodos sazonais. 

No caso das operadoras de telefonia, a adoção do big 
data e de técnicas analíticas resultará em redução signi-
ficativa em churn e aumento de quase US$ 4 bilhões por 
ano nas receitas até 2018, de acordo com um estudo da 
Juniper Research. Já no setor de Recursos Humanos, o big 
data pode ajudar as empresas a sofisticar e analisar a to-
mada de decisão no recrutamento de candidatos em ban-
co de currículos e em redes sociais.  

Verticais de negócio que já investiram 
em soluções de big data:
• 39% das empresas de mídia e comunicação;
• 34% das instituições financeiras;
• 32% das companhias de serviços

Verticais de negócio que planejam 
investir em big data nos próximos anos:
• 50% das empresas de transporte;
• 41% das instituições de saúde;
• 40% das organizações do setor de seguros;
Fonte: Garnter
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U
ma das características do big data é a pre-
paração dos dados para que eles sejam 
consultáveis e manipuláveis. Para isso, as 
empresas precisam organizar em um 
banco de dados todas as informações 

e colocá-las na mesma linguagem a fim de facilitar 
as metodologias analíticas e entregar valor ao ne-
gócio por meio de corretas tomadas de decisão. 
Esse recurso é ofertado pela 3CON em parceria 
com a Stone Age. 

A TI é o meio para atender as demandas de 
negócio em relação ao big data e às soluções 
analíticas. Atentas a essa demanda, a 3CON e 
a Stone Age disponibilizam as soluções Stone 
Age Analytics e Stone Age Database. A ideia é 
proporcionar aos clientes sistemas com flexi-
bilidade e controle com políticas customizadas; 
agilidade com consultas em real time; facilidade 
de uso das ferramentas com gestão e operação; 
integração de tecnologias; e alto desempenho.

O Stone Age Database é um banco de dados 
projetado especialmente para trabalhar com grandes 
volumes de informações. A solução conta com os mais 
variados recursos de big data como modelagem compor-
tamental, onde são analisados dados que permitem às em-

As soluções Stone Age Database e Stone Age Analytics 

contam com recursos de integração, performance, gestão 

e análise inteligente dos dados com o objetivo de apoiar a 

tomada de decisão de negócio

Quando o analytics 
se une ao big data 
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presas conectar perfis diferentes de consumidores, análi-
se de crédito e padrões de inadimplência, por exemplo. 

Alta capacidade de processamento é outro diferencial 
da solução, pois permite manipulação e cruzamento de 
dados quase que em tempo real. Além disso, a ferramen-
ta também permite uma integração de cadastros na qual 
reúne as informações em uma única base de dados. Esse 
recurso dá uma visão total das informações corporativas e 
apoia a tomada de decisão.

Já o Stone Age Analytics é uma ferramen-
ta de consulta e recuperação de dados 
com alta velocidade, na ordem 
de milhões de registros por 
segundo. Isso significa ter 
perguntas respondidas em 
um ritmo nunca antes 
encontrado. Essa solu-
ção trabalha no for-
mato de camada de 
aplicação, na qual o 
usuário interage com 
dado por meio de 
análise exploratória. 

O segredo da es-
tratégia da tomada de 
decisão está no acom-
panhamento do ritmo 
de negócio e quão rápido 
as ferramentas tecnológicas 
respondem as perguntas colo-
cadas no sistema a fim de apoiar 
as demandas de negócio. O Stone Age 
Analytics, tirando proveito das característi-
cas únicas do Stone Age Database, elimina totalmente as 
barreiras na análise focando na qualidade das perguntas 
que serão feitas. Entre as principais características dessa 
solução, o destaque vai para recursos como interatividade, 
agilidade e facilidade de uso.

O Stone Age Analytics também permite a exibição de in-
formações sobre mapas de forma totalmente transparente 
para o usuário. Os mapas utilizados são de domínio públi-
co incluídos no produto sem custo adicional. Desta forma, 
qualquer pergunta que envolva informações geográficas 
pode ser respondida de maneira gráfica, com as informa-
ções sobrepostas em um mapa codificado por cores.

FatorEs dEcIsIvos 
Os diferenciais competitivos das soluções trazem 

vantagens como a relação custo-desempenho, rápida 

implementação e capacidade de armazenar no mesmo 
banco de dados informações de diferentes formatos, 
nomenclaturas e padrões com economia de até 70% 
do espaço utilizado. 

Um dos grandes benefícios proporcionados pelas so-
luções é a capacidade e flexibilidade de criação de apli-
cações inteligentes em cima dos dados analisados. A Sto-
ne Age constrói uma aplicação específica de acordo com 

a abordagem ou necessidade do negócio do cliente. 
Essas vantagens potencializam a análise, 

automatizam o processo e apoiam a 
tomada de decisão.

As soluções são direcio-
nadas para empresas que 

precisam de inteligência 
analítica, pois possuem 

um grande volume de 
dados como é o caso 
dos segmentos de 
Serviços Financeiros, 
Governo, Telecomu-
nicações, Varejo, Ma-
nufatura e Energia.

Ao contratar as 
soluções analíticas e 

de big data, o cliente 
tem a possibilidade de 

levar um pacote de servi-
ços que inclui instalação do 

software, manutenção e inclu-
são de informações no banco de 

dados. Nesta parte, o cliente tem auto-
nomia de escolher se ele mesmo alimentará 

a ferramenta com informações estratégicas ou se deixará 
essa parte para a equipe da Stone Age.

A empresa trabalhou mais de vinte anos prestando esse 
tipo de serviço para a Receita Federal do Brasil. Além do 
contrato de sigilo e confiabilidade, em todos esses anos, 
nunca houve uma falha de segurança. A Stone Age não tem 
acesso às informações das empresas, pois ela é responsável 
em construir apenas a aplicação, a manipulação dos dados 
fica a cargo dos próprios clientes.

A meta da 3CON é oferecer soluções com tecnologia de 
ponta para a distribuição de qualquer população de dados 
selecionada, mostrando as curvas de distribuição mais impor-
tantes e valores significativos para o negócio das corporações, 
permitindo maior poder de decisão e aumentado sua capaci-
dade competitiva. Essas iniciativas auxiliam na tomada de de-
cisão de negócio e traz valor competitivo para cada cliente. 

Big Data e Analytics
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