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1. Resumo 

A capacidade de armazenamento de dados vem crescendo de forma exponencial 

nos últimos anos. Grandes corporações já implementam os conceitos de Big Data 

para obter vantagens competitivas. Porém, esses conceitos ainda são distantes em 

empresas de pequeno porte. Neste sentido, o presente projeto tem como objetivo 

investigar a aplicação dos conceitos de Big Data e do framework Hadoop em 

pequenas empresas frente às suas necessidades de processamento e 

armazenamento de dados. Dessa forma, espera-se demonstrar quando e para quais 

necessidades pode-se utilizar o framework Hadoop em empresas de pequeno porte. 

 

2. Introdução 

A capacidade de armazenamento de dados vem crescendo de forma exponencial 

nos últimos anos. Grandes corporações já implementam os conceitos de Big Data 

para obter vantagens competitivas. Entretanto, tais conceitos ainda são 

desconhecidos em empresas de pequeno porte e, que muitas vezes, possuem 

menos recursos para investir em tecnologias de informação e comunicação. O 

framework Hadoop (APACHE, 2015), o qual é open-source, pode ser uma 

alternativa de baixo custo para implementar os implementar os conceitos de Big 

Data no que se referem ao processamento distribuído de grandes conjuntos de 

dados por meio de clusters (agrupamento). Dessa forma, busca-se demonstrar como 

esse framework pode auxiliar empresas de pequeno porte para não ficarem a 

margens das vantagens oferecidas pelo Big Data. 

 

3. Objetivos 

O presente projeto tem como objetivo investigar a aplicação dos conceitos de Big 

Data e do framework Hadoop em pequenas empresas frente às suas necessidades 

de processamento e armazenamento de dados. Dessa forma, busca-se ao 

demonstrar tais empresas podem se beneficiar dos conceitos de Big Data com a 

implementação do framework Hadoop. 

 

4. Metodologia 

A pesquisa possui caráter exploratório, pois visa descobrir uma solução que permita 

a integração do Hadoop em pequenas empresas frente às suas necessidades de 

processamento e armazenamento de dados. 



O plano de trabalho foi elaborado contemplando as seguintes atividades: 

Atividade 1: Levantamento bibliográfico (artigos, livros, entre outros); 

Atividade 2: Instalação e configuração do framework Hadoop; 

Atividade 3: Definição de uma aplicação com grande volume de dados; 

Atividade 4: Implementação da aplicação selecionada no framework Hadoop; 

Atividade 5: Análise dos resultados obtidos com a aplicação; 

Atividade 6: Elaboração de artigos com a demonstração dos resultados. 

 

Os testes serão realizados para determinar as vantagens e desvantagens do 

Hadoop, bem como sua aplicabilidade em empresas de pequeno porte. Os recursos 

usados são: Hardware: notebook i5, 8 GB de RAM, 500 GB de HD; Software: 

Hortonworks 2.3 (HORTONWORKS, 2015) com CentOS 6.6 (RED HAT 

ENTREPRISE LINUX, 2015), Hadoop 2.7.1 (APACHE, 2015) e Oracle VM VirtualBox 

4.3.12 (ORACLE, 2015). 

 

5. Desenvolvimento 

O desenvolvimento do presente projeto está sendo conduzido conforme o plano de 

trabalho traçado na metodologia. Neste sentido, inicialmente, foi investigado na 

literatura a possiblidade de implementar o framework Hadoop em pequenas 

organizações, analisando-se: custos, hardware, softwares, entre outros.  

Em seguida, optou-se em utilizar Hontonworks (HORTONWORKS, 2015) em um 

ambiente de máquina virtual com CentOS 6.6 (RED HAT ENTREPRISE LINUX, 

2015) e Hadoop na versão 2.7.1 (APACHE, 2015). Essa escolha se justifica pela 

facilidade de implementação do Hadoop, que é uma das características desejáveis 

em empresas de pequeno porte. Além disso, foi instalado também uma máquina 

virtual Oracle VM VirtaulBox na versão 4.3.12 (ORACLE, 2015), a qual servirá de 

plataforma para que o Hortonworks possa ser executado. 

Atualmente, a aplicação teste está sendo definida, mas busca-se uma aplicação com 

grande volume de dados para se extrair o máximo de desempenho do framework 

Hadoop. Neste sentido, objetiva-se uma aplicação de Business Intelligence. 

 

 

 

  



6. Resultados Preliminares: 

Os resultados preliminares que se destacam até o momento são:  

a) Foram estudadas várias fontes bibliográficas, adquirindo-se múltiplos 

conhecimentos. 

b) Investigou-se como o Hadoop pode ser aplicado em pequenas empresas por 

meio da utilização de Hortonworks, objetivando economia e eficiência. 

c) Já foi integrado o Hortonworks ao VirtualBox conforme ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1: Hortonwork sendo integrado ao VirtualBox. 

 

d) No atual estágio do projeto objetiva-se encontrar uma aplicação de Business 

Intelligence com dados disponíveis, ou seja, não proprietária. 
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