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INTRODUÇÃO 

Os sistemas de informação em uso nas empresas geram um grande volume de 
dados. Parte destes dados são transformados em informação de controle e 
informação gerencial para apoio a decisão, outra parte é deixada de lado. O 
crescente uso de internet e o aumento dos negócios eletrônicos vêm contribuindo ao 
aumento deste volume de dados. Os sistemas de inteligência analítica lançam mão 
de um conjunto de tecnologias e processos com o objetivo de gerar diferencial 
competitivo para as empresas. Entretanto, a multiplicação do volume de informação 
existente, aliado ao surgimento de novas fontes de dados não estruturados, 
representam um desafio ao modelo tradicional de análise de dados. Nesta esteira, o 
termo big data foi cunhado para definir um conjunto de tecnologias e métodos 
diferenciados para lidar com a análise de dados, permitindo as empresas evoluírem 
seu modelo analítico para continuar a competir de forma eficiente. A pesquisa a ser 
realizada neste trabalho pode ser classificada como explicativa. Isto porque deve a 
pesquisa em mãos explicar e conhecer a nova tecnologia big data. Quanto à 
metodologia o trabalho em mãos faz a opção pelo método histórico. Esta opção se 
justifica porque o método escolhido permite definir apenas aquilo que é real dentro 
do estudo que será desenvolvido. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Embora o termo "big data" seja relativamente novo, o ato de recolher e armazenar 
grandes quantidades de informações para eventual análise de dados é bem antigo. 
O conceito ganhou força no início dos anos 2000, quando um analista famoso deste 
setor, Doug Laney, articulou a definição de big data como os três Vs: Volume 
organizações coletam dados de uma grande variedade de fontes, incluindo 
transações comerciais, redes sociais e informações de sensores ou dados 
transmitidos de máquina a máquina, Velocidade os dados fluem em uma velocidade 
sem precedentes e devem ser tratados em tempo hábil Variedade os dados são 
gerados em todos os tipos de formatos de dados estruturados, dados numéricos em 
bancos de dados tradicionais, até documentos de texto não estruturados. 

Porque a importância do Big Data, lidamos com dados desde os primórdios da 
humanidade. Acontece que, nos tempos atuais, os avanços computacionais nos 
permitem guardar, organizar e analisar dados muito mais facilmente e com 
frequência muito maior. As tecnologias atuais nos permitiram e permitem aumentar 
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exponencialmente a quantidade de informações no mundo e, agora, empresas, 
governos e outras instituições precisam saber lidar com esta "explosão" de dados. O 
Big Data se propõe a ajudar nesta tarefa, uma vez que as ferramentas 
computacionais usadas até então para gestão de dados, por si só, já não podem 
fazê-lo satisfatoriamente. 

Não é à toa que o Big Data é um dos temas mais comentados e estudados nos 
últimos tempos. A possibilidade de coletar e analisar sistematicamente a enorme 
quantidade de dados que circula no universo digital tem alavancado empresas e, 
claro, levado as estratégias das gigantes do mercado para um patamar acima das 
especulações e suposições econômicas. Com a tecnologia Big Data, essas 
empresas passaram a basear suas ações em informações relevantes 
minuciosamente estudadas e de total veracidade. Além disso, a análise de dados 
em larga escala traz uma série de vantagens para as empresas em todas as suas 
esferas. Para o desenvolvimento básico de um protótipo está embasado neste artigo 
algumas das várias ferramentas começando pelo Hadoop que é uma plataforma 
open source desenvolvida especialmente para processamento e análise de grandes 
volumes de dados, sejam eles estruturados ou não estruturados. O MapReduce é 
um modelo de programação que permite o processamento de dados massivos em 
um algoritmo paralelo e distribuído, geralmente em um cluster de computadores. 
Hoje, o Hadoop é utilizado em larga escala por grandes corporações, como 
Facebook e Twitter, em aplicações Big Data. Este tema será útil para aplicações que 
envolvam dados massivos para processamento paralelo, geralmente utilizando um 
cluster de computadores.  

MapReduce é um modelo de programação proposto pelo Google para facilitar o 

processamento de grandes volumes de dados (Big Data). A partir de um paradigma 

inspirado em primitivas de programação funcional, foi criado um framework que 

permitisse a manipulação de grande volume de dados de forma paralela e 

distribuída, além de prover tolerância a falha, escalonamento de I/O e 

monitoramento. Um grande número de aplicações reais pode ser expresso nesse 

modelo de programação. O modelo de programação MapReduce consiste na 

construção de um programa formado por duas operações básicas: map e reduce. A 

operação de map recebe um par chave/valor e gera um conjunto intermediário de 

dados, também no formato chave/valor. A operação de reduce é executada para 

cada chave intermediária, com todos os conjuntos de valores intermediários 

associados àquela chave combinados. Em geral a operação de map é usada para 

encontrar algo, e a operação de reduce é usada para fazer a sumarização do 

resultado. 

Ferramentas noSQL fornecem meios mais eficientes de armazenamento de grandes 

volumes de dados e/ou mecanismos de pesquisa de baixa latência, fatores 
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importantes que precisam ser considerados durante a escolha de uma solução de 

armazenamento de dados. NoSQL é um movimento que promove soluções de 

armazenamento de dados não relacionais. Ele é composto por diversas ferramentas 

que, de forma particular e específica, resolvem problemas como tratamento de 

grandes volumes de dados, execução de consultas com baixa latência e modelos 

flexíveis de armazenamento de dados, como documentos XML ou JSON. As 

tecnologias noSQL não têm como objetivo substituir os bancos de dados relacionais, 

mas apenas propor algumas soluções que em determinados cenários são mais 

adequadas. Desta forma, é possível trabalhar com tecnologias noSQL e banco de 

dados relacionais dentro de uma mesma aplicação. 

Para criação de um protótipo básico de big data a necessidade de utilizar esses três 

métodos o software Haddop a programação do MapReduce e o banco de dados 

integrado NoSQL. O protótipo recolherá os dados estruturados e não-estruturados e 

reduzira em dados simplificados e utilizáveis, como a quantidade de dados é enorme 

o protótipo nós ajuda a entender, organizar e analisar corretamente esse volume, em 

uma velocidade grande. 

 

CONCLUSÃO 

O Big Data abre uma infinidade de novas possibilidades, quando associado ao 
crescente volume de dados gerados a partir dos milhares de dispositivos móveis e 
ações de pessoas ao redor do mundo, reafirmando como nunca o conceito de aldeia 
global preconizado por Marshall Mcluhan nos anos 1960. Como tudo que é novo, 
estamos diante de uma infinidade de novas possibilidades. Infelizmente, não 
podemos esquecer que como falamos de tecnologia, a exemplo de outras, ela pode 
também ser utilizada para fins inidôneos, como espionagem, a exemplo do que fez o 
governo americano, ou até mesmo para perseguição ou quebra de sigilo pessoal 
dado à capacidade dessa tecnologia. Atingimos o objetivo de esclarecer o que é o 
Big Data. Demonstramos como é caracterizado, aplicações, possibilidades 
benefícios e malefícios. Concluímos que o Big Data é mais uma onda tecnológica, 
onde assistimos a evolução das práticas voltadas para a informação, sempre tão 
presente na sigla TI. 
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