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BIG DATA, CONCEITO E IMPORTÂNCIA
INTRODUÇÃO

O termo Big Data tem sido muito utilizado para definir um alto volume de dados que são armazenados com o 

passar do tempo, não apenas os dados estruturados armazenados pelas empresas, mas principalmente os não 

estruturados, como dados de redes sociais, e-mails, frases escritas por funcionários e clientes, logs de acesso, 

entre outros.

CONCLUSÃO

Pode-se definir que Big Data é o conjunto de dados 

em grande volume que precisam de ferramentas 

especificas que sejam capazes de encontrar e 

processar as informações obtidas com veracidade e 

velocidade, para que sejam analisadas quase que 

em tempo real. À partir disso, podemos retirar os 

cinco “Vs” do Big Data: Volume, Variedade, 

Veracidade, Velocidade e Valor.

Figura 1: Os cinco “Vs” do Big Data

DESENVOLVIMENTO

BIBLIOGRAFIA

POZZEBON, Rafaela. O que é Big Data? Disponivel em <https://goo.gl/Yh8Ywa>. 

Acesso em 13/10/2015. 

CHEDE, Cezar. Você realmente sabe o que é Big Data? Disponível em 

<https://goo.gl/5p55Q1>. Acesso em 13/10/2015

SANTOS, Fernando Ulisses dos. O QUE É BIG DATA E COMO FUNCIONA? 

Disponível em <http://goo.gl/fAFDaE>. Acesso em 13/10/2015

Figura 1 - Fonte: <http://goo.gl/Pkak0T>

Figura 2 - Fonte: < http://goo.gl/MhuYyM>

Com o avanço da tecnologia e a produção em larga 

escala de informação, várias decisões podem ser 

tomadas através do Big Data, desde informações que 

farão alterar as valorizações de preços na bolsa de 

valores, até possiveis epidemias em determinadas 

regiões do planeta, basta saber onde se encontram  as 

informações corretas a serem processadas para seu 

propósito. Esse é o intuito do Big Data, trazer 

informações pertinentes para os tomadores de 

decisões das empresas, governos e até mesmo a 

sociedade como um todo.

O volume, o mais claro dos “Vs”. É gerado uma 

quantidade imensa de dados a cada segundo, que 

cresce exponencialmente, dobrando-se a cada 18 

meses. A variedade dos dados vêm de sistemas 

não estruturados, como redes sociais, e-mails, 

documentos eletronicos, sensores, imagens, vídeos, 

entre outros, e de sistemas estruturados, como 

bancos de dados de empresas. A veracidade pois 

deve-se ter certeza de que os dados coletados 

fazem sentido e são verdadeiros. A analise e o 

tratamento dos dados devem ser realizados de uma 

forma rápida, para que sejam tomadas decisões 

com a menor quantidade de tempo possivel, por 

isso a Velocidade. Quanto ao Valor, compete-se ao 

resultado obtido com a combinação dos anteriores, ou 

seja, o retorno que o processamento dos inúmeros 

dados coletados trará.

Figura 2: O Big Data
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