
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: ESTRATÉGIA DE APLICAÇÃO DO BIG DATA EM EMPRESAS ANAPOLINASTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁSINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): DANILO NOGUEIRA DA SILVA, EMANOEL RAIMUNDO PARENTE DA CRUZAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ELISABETE TOMOMI KOWATAORIENTADOR(ES): 



1 RESUMO 

 O Big Data se manifesta como um novo panorama para o uso dos dados 

disponíveis. O objetivo deste trabalho é investigar alternativa de aplicação da temática 

às empresas de micro, pequeno e médio porte de Anápolis, mediante revisão 

bibliográfica do assunto, observação das empresas e seus dados e elaboração de 

estratégias de associação. Investir em hardware e software, deter/adquirir 

conhecimento técnico e buscar parcerias são passos de uma das estratégias 

possíveis para o alinhamento. Esta é apenas uma das alternativas, dando espaço para 

outras formas de alinhamento entre empresas dos portes supracitados e o Big Data. 

2 INTRODUÇÃO 

 A crescente produção de dados é uma das características marcantes da 

sociedade da informação – atual patamar socioeconômico no qual a informação é o 

ativo de maior importância das organizações. Amaral (2016) propôs investigar a 

intensidade da produção dos dados ao longo dos últimos anos, na tentativa de elucidar 

o dinamismo desta produção. Para tal, recorreu a pesquisas desenvolvidas por 

Fulgoni (2013), o qual constatou que cerca de 92 % dos dados disponíveis no mundo 

foram produzidos nos últimos dois anos; e Mobertz (2013), evidenciando uma 

produção diária de 2,3 trilhões de gigabytes (GB) de dados. 

A tendência é a intensificação da geração de dados, com evolução das 

tecnologias de produção, transmissão, armazenamento e análise destes, além do 

aumento do volume, velocidade, variedade, veracidade e valor dos dados – 5 V’s do 

Big Data. 

 Os dados deixam de ser simples elementos brutos para se tornarem elementos 

imprescindíveis às organizações cujo objetivo é obterem vantagens competitivas 

frente a outras do mesmo segmento. O Big Data entra em ação e, para Hurwitz et al 

(2016) este permite à organização administrar informações em tempo e velocidade 

hábeis, de modo a conquistar conhecimentos estratégicos. Deste modo, o Big Data 

emerge como uma nova concepção para o emprego estratégico e eficiente dos dados 

das organizações, independentemente do porte destas. 

3 OBJETIVOS 



 O objetivo geral deste trabalho é investigar alternativas de aplicação do Big 

Data às micro, pequenas e médias empresas da cidade de Anápolis/GO. O panorama 

econômico do país urge por opções viáveis de utilização dos dados da empresa para 

seu próprio benefício, de modo a obter vantagens e destaque no mercado. 

 Em função deste objetivo, delineiam-se outros de caráter específico, a saber: a 

investigação do estado da arte do Big Data e o estudo da importância deste tema para 

as organizações. 

4 METODOLOGIA 

 A pesquisa é de caráter exploratório, ao buscar alternativas de alinhamento das 

micro, pequenas e médias empresas de Anápolis/GO à visão de Big Data. A 

abordagem adotada é quali-quantitativa. 

 Para estudo do Big Data, foram selecionadas obras literárias com foco no 

panorama geral da temática e sua aplicação nas organizações. Formulários online 

foram utilizados para referenciar as obras lidas e destacar os aspectos mais 

relevantes de cada uma delas para a pesquisa em desenvolvimento.  

 O panorama das empresas a respeito do Big Data foi abordado mediante a 

utilização de modelo CANVAS e mapa de empatia, sendo possível capturar a 

percepção destas em relação à disponibilidade e usabilidade dos dados. 

5 DESENVOLVIMENTO 

 As micro, pequenas e médias empresas, em função de suas limitações, 

precisam dispor de alternativas para aplicar os dados produzidos em prol das próprias 

organizações. Consultorias ofertadas pelo SEBRAE e organizações afins podem ser 

o pontapé inicial para que empresas dos portes supracitados sintam a relevância do 

Big Data no cenário econômico atual. O investimento em consultoria tende a orientar 

a organização acerca dos investimentos importantes a serem feitos em sua estrutura, 

visto suas limitações financeiras e técnicas. 

 A estruturação de um conjunto de hardware e software mínimo permite às 

empresas transpor os dados armazenados em meio analógico para o meio digital, 

sendo possível organizá-los em ferramentas as quais permitem tratamento inicial da 

massa de dados disponível. O(s) funcionário(s) a ser responsável(is) por esta etapa 



necessita(m) apenas de conhecimentos moderados sobre a ferramenta, no intuito de 

preparar os dados para o real tratamento e geração de conhecimento útil. 

 Para a última etapa, de análise e geração de conhecimento útil, podem ser 

estabelecidas parcerias com empresas cuja atividade fim é a análise de dados de 

outras empresas, como a BigData Corp e a Dell EMC. Estas empresas desfrutam de 

infraestrutura técnica para o tratamento dos dados e oferecem serviços flexíveis ao 

volume/tipo de dados produzidos pelas empresas contratantes. Em função da 

flexibilidade, é possível estabelecer parcerias economicamente viáveis para ambas as 

partes. O investimento é a médio-longo prazo e, segundo Davenport (2014), tem foco 

em três aspectos: redução de custos, melhoria nos processos decisórios e 

aperfeiçoamento de produtos e serviços. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 Percebe-se, mediante os estudos desenvolvidos até o presento momento, que 

uma das estratégias de alinhamento das empresas de micro, pequeno e médio porte 

ao Big Data é a associação com organizações focadas na análise e tratamento dos 

dados. Esta é apenas uma alternativa, sendo a temática passível de outros estudos 

no intuito de buscar caminhos paralelos a este.  
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