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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Soluções de Big data foi o tema da edição do 44º Fórum de TIC da Dataprev. Nele, 
empresas e instituições acadêmicas públicas, a exemplo da Universidade Federal 
de Minas Gerais, abordaram diversos aspectos desse novo conceito de tecnologia, 
assim como as ferramentas de software mais utilizadas para captar, cruzar e anali-
sar montanha de dados, estruturados ou não, que já fazem parte do nosso cotidiano.

No evento, os especialistas de empresas, como a EMC e a Upper West Soluções, e 
de instituições públicas, a exemplo da Anatel, compartilharam suas ideias sobre os 
desafios, os benefícios e as oportunidades advindas da adoção da tecnologia de pro-
cessamento massivo de dados, conhecida como Big Data. Apresentaram também 
alguns exemplos exitosos de aplicações desenvolvidas já utilizando as ferramentas 
à disposição da nova tecnologia.

Boa leitura!
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 Explorando os Benefícios de Big Data

Pedro de Souza
EMC

Abertura: Rogério Souza Mascarenhas 

Esse 44º Fórum tem uma característica de inovação marcante da Dataprev. Te-
mos como dever o tratamento dos dados sociais, dos dados trabalhistas, inclusi-
ve da parte de Fazenda, e o compromisso de investigar cada vez mais essas tec-
nologias e métodos que são a razão da existência da nossa empresa. Guardamos 
uma mina de ouro e, devido à enorme quantidade de dados que temos, acredito 
estarmos diante de um novo desafio, um paradigma novo que se estabelece. 
Estamos diante de uma grande mudança na forma com que vamos trabalhar 
essa informação, buscando informações que até então não tínhamos a noção da 
sua existência. Este Fórum é a oportunidade que temos de trocar experiências e 
aprender com o que está acontecendo

Pedro de Souza

Gostaria de começar agradecendo ao Rogério e à Simone pelo convite para com-
partilhar um pouco da experiência da EMC na área de Big Data. Veremos a parte 
de Big Data Overview, uma visão geral sobre a definição de Big Data, o que se 
entende por isso, quais suas características, quais os desafios e os benefícios e, 
depois, veremos alguns cases tanto de Governo quanto de projetos que entrega-
mos e os que estão em andamento dentro da EMC. Veremos também algumas 
tecnologias importantes relacionadas ao Big Data que estamos utilizando em vá-
rios cases e a parte de Data Scientist, uma função nova que, correlacionada com 
Big Data, é um tipo de skill que envolve vários componentes em Computer Scien-
tist, em Machine Learning extremamente importantes. Depois abriremos espaço 
para perguntas e respostas. Apresentarei três slides importantes que precisam 
memorizar. Temos todas as informações e aspectos relacionados ao Big Data que 
precisam ser conhecidos e entendidos do ponto de vista conceitual e de bene-
fícios e desafios. Há uns dez, quinze anos, a primeira indústria que começou a 
ter problemas de Big Data foi a parte de Internet, devido à quantidade de clicks 
e usuários mundo afora. Nunca houve tantos acessos aos sites como Google, 
Facebook, Yahoo. Outras indústrias também começaram a ter problemas com a 
parte de Tweet Screen. 

Depois vieram outras tecnologias como Smart Grid, que são aqueles sensores 
que vão substituir os relógios de energia em nossas residências. Ao invés de 
marcar todos os meses o consumo, os relógios agora terão comunicação celular 
wireless, que envia a cada 15/20 minutos o quanto foi consumido desde a última 
leitura, indo direto para as empresas de energia elétrica que saberão exatamente 
o quanto está sendo consumido em cada residência. No momento temos um 
projeto em andamento com um retorno wireless estimado em U$ 100 milhões 
por ano só em perda e roubo de energia. Então, com Smart Millers ficamos sa-
bendo o que está acontecendo, conseguindo evitar roubos e detectando de ma-
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neira automática qualquer desvio de consumo. Quando um desvio de consumo é 
detectado, envia-se uma equipe imediatamente e o problema é resolvido. Essa 
equipe pode ser até a polícia. Então, o Smart Millers é uma ampla tecnologia do 
ponto de vista de dados gerados que antes não existia. Também existe a parte 
dos sensores Future of IDentity in the Information Society - Futuro da Identidade na 
Sociedade de Informação (FIDIS) onde é feito o registro das ligações (Diaries Code 
Detail Records), informando quem ligou, para quem é a ligação, quanto tempo 
durou e a localização. 

Esse recurso é uma grande fonte de dados gerados de forma bem proveitosa. 
Fizemos um projeto que, pelo simples fato de sabermos quem ligou para quem 
dentro da empresa de telecomunicação, sabíamos quais pessoas tinham maior 
probabilidade de abandonar o plano devido ao contato e a conversas com pes-
soas que abandonaram o mesmo plano no passado. Então, conseguimos saber 
quem são as pessoas mais suscetíveis a abandonar o plano devido à influên-
cia social entre elas. Temos também a parte de geoposicionamento, através do 
qual as empresas e os provedores de serviço sabem onde os celulares estão e 
traz um grande benefício para quem utiliza. Além disso, temos toda a parte de 
imagem, vídeo, som, a parte não estruturada da qual também é possível tirar 
proveito e gerar muitos dados. Esse contexto todo com parte não estruturada, 
parte de imagem, de vídeo, análise de vídeo, gera três características principais, 
aqueles famosos três V’s que a Gartner criou, que é a parte de alto volume, hoje 
em terabytes, a unidade básica. Devido a quantidade de clicks e de transações, 
as empresas de Telecom recebem em torno de 2 terabytes por dia em ligações 
telefônica. Como fazer para ingerir e processar diferentes tipos de dados sendo 
gerados nessa frequência e magnitude? Esse é o contexto de Big Data. 

Estamos entre 2013 e 2014 com mais ou menos 6 hexabytes e, no final de 2020, 
passará de 40 hexabytes o volume de dados disponíveis no mundo. Esse cresci-
mento exponencial que causa, por um lado, problema,gera potencial de uso, por 
outro lado. Quais os desafios relacionados a essas características? Tecnologia. 
O que costumava funcionar até pouco tempo atrás não funciona mais. No sis-
tema básico de TIEL, de Data Warehouse, a ingestão é muito lenta, tudo é muito 
estruturado, tem que ter design a priori para conseguir funcionar, conseguir se-
guir e ingerir os dados e, agora, com esse volume e complexidade, aquilo não 
funciona mais. O tipo de tecnologia Skywap também não funciona mais, tem que 
ser Skyout senão não conseguimos dar conta. Do ponto de vista de habilidades, 
de Skills, devido a essa quantidade de dados, inspeção não é mais o suficiente.
Sharks simplesmente com gráficos não são mais possíveis, temos que ter abor-
dagens massivas do ponto de vista das estatísticas de Machine Learning para 
conseguir extrair essas propriedades dos dados. O ponto de vista cultural talvez 
seja um dos mais importantes. Uma vez que você tenha todas essas tecnologias 
e o pessoal especializado, a mudança de comportamento da empresa para usar 
informações e tomar decisões baseadas em evidência se torna um problema. 

As empresas e seus executivos, de forma geral e organizacional, estão acos-
tumados a um estilo de decisão mais intuitivo e absorvido durante anos, mas 
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precisa ter base em evidências, em dados comprovados. Isso é uma mudança 
cultural dentro das empresas que precisa ocorrer para conseguir tirar proveito de 
Big Data, e, obviamente, preservando a privacidade dos dados dos contribuintes. 
Como a Previdência faz para usar esses dados sem expor a privacidade de cada 
um? Com relação à segurança, os dados estarão seguros? Só terá acesso quem 
realmente deve ter? Esses desafios estão em torno dessas características do 
Big Data, gerados por todas essas fontes de dados. E os benefícios disso? Uma 
vez que você consegue vencer os desafios, quais os benefícios? O primeiro deles 
é Deep In Scientist. Com todos esses dados, conseguimos ter uma visibilidade 
maior dos clientes, dos contribuintes, uma sinergia de dados vinda de múltiplas 
fontes. Existe um artigo relatando que pessoas que têm muitas multas de trân-
sito são mais suscetíveis à corrupção. Isso não é intuitivo. Um estudo sobre cor-
rupção comprovou essa correlação, É esse o tipo de sinergia não esperada que 
procuramos quando misturamos dados de diferentes agências: dados médicos 
com dados de trabalho, com dados de locação, com perfil de cada um dos contri-
buintes. Estamos procurando por esse tipo de correlação que não é óbvia. 

Outra parte que é extremamente importante do ponto de vista dos benefícios é 
a melhoria em decisões, porque conseguimos ser preditivos com Big Data. Temos 
informações com volume de dados estatisticamente relevantes. Conseguimos 
ser preditivos em suas informações e ser preditivo ajuda, porque conseguimos 
focar recursos. Vamos supor que temos uma lista de 10 mil solicitações de re-
embolso de benefício com 10 funcionários para rever essas 10 mil. Quais são 
as mais importantes? Onde focamos os recursos para fazer a análise precisa 
de cada um? Se pudesse ordenar essas 10 mil solicitações, quais são as mais 
prováveis de serem fraudulentas? Seus 10 recursos seriam mais eficientes em 
olhar para aquelas que são mais importantes? A parte de predição é útil por isso, 
conseguimos otimizar os recursos. Isso vale não só para parte de fraude, mas 
para a parte médica. nde está o problema? Qual local ocorrerá o maior desas-
tre ou a maior perda se acontecer algum desastre? Conseguimos extrapolar isso 
para várias áreas. A parte de predição analítica é extremamente importante. São 
serviços personalizados, apesar de termos o conhecimento de toda a base de 
dados. Criamos uma analítica para cada um deles, precisamos ser específicos, 
genéricos nas decisões. Nem sempre isso funciona. Na parte de eficiência, existe 
uma tendência de tudo ser On Demand em Real Time. On Demand significa que 
algo,  assim que o usuário solicita, seja lá o que for, acontece. Em Real Time, as-
sim que o evento acontece, as consequências são informadas ao usuário por um 
alerta, uma mensagem. Existe uma tendência a tudo ir nessa direção. 

Temos diferentes segmentos de mercado e diferentes atributos: volume, velo-
cidade e variedade. A parte de quantidade de dados é chamada Dark Data. Os 
dados estão disponíveis mas não estão sendo utilizados até o momento. O que 
está acontecendo no mundo em relação à Big Data? A organização TechAmerica 
Foundation foi criada nos Estados Unidos recentemente para analisar esse tipo 
de pergunta. Na Austrália, foi criada também recentemente uma organização 
para aumentar a produtividade, eficiência e decisões. Na Inglaterra foi criado o 
Open Data Institute, para analisar os benefícios sociais, ambientais e econômicos. 
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Três países importantes pelo mundo tomando decisões similares, de análise, de 
inspeção de Big Data. Costumo usar esse exemplo: imagine viajar no mês de ja-
neiro para o Rio e para Nova York e decidir qual roupa irá usar. Se considerar que, 
no Rio, a temperatura será de 30, 40 graus e, em Nova York,  de 0, tiramos a mé-
dia e levamos um suéter leve, o que será inadequado para Nova York a 0 grau e 
para o Rio a 30, 40 graus. Tirar a média só adianta se o segmento é homogêneo. 

Precisamos ser específicos dentro da base de dados, mas, para isso, precisamos 
ter ciclos de computação. Precisamos ter dados analisados em grande porte. 
Existem esses dados na parte de Analytics, na parte de decisão, melhores deci-
sões. Por exemplo, detecção de solicitações de desempregos simultâneas, feita 
pelo mesmo contribuinte em diferentes estados. Se não tem essa base integra-
da e não tem as analíticas para fazer esse tipo de verificação, podemos perder 
esses dados. O mesmo contribuinte faz mais de uma solicitação, isso gera uma 
qualidade dos serviços. Outra possibilidade é a detecção de ciclos epidêmicos 
logo no início da vida da epidemia. Isso é extremamente importante, pois quanto 
mais cedo detecta, mais é possível eliminar o fator exponencial. Cresce exponen-
cialmente no início e, se detectamos um pouco antes, dá um efeito muito maior 
na redução dos casos. Mas, para isso, precisamos detectar e analisar continu-
amente se existiu algum desvio estatístico no passado. A identificação de Tech 
Return, de fraudes do ponto de vista de imposto, é óbvio, intuitivo, todo mundo 
entende. E a detecção de áreas de crimes de alta propensão. Quando existem 
crimes, são seguidos certos padrões tanto do ponto de vista temporal quanto do 
ponto de vista espacial em torno da área que aquele crime ocorreu.

Se possuirmos toda a base de dados dos crimes cometidos na região, conse-
guimos overdata aquelas bases de dados e extrapolar no tempo. Temos uma 
distribuição de probabilidade de áreas que vão ocorrer e podemos mobilizar o 
contingente policial para reduzir o crime naquelas áreas. Exatamente o que a 
Polícia de Nova York e de Maryland estão fazendo com muito sucesso. Os Estados 
Unidos gastam U$ 210 bilhões por ano com Over Testing. São testes que não são 
necessários. Qual é a abordagem? Quando vem uma solicitação, olhamos para a 
solicitação que está sendo feita pelo médico e olhamos para toda base de dados 
para ver pacientes com a mesma condição clínica com base na região, no prove-
dor médico, no médico em si e ver se a solicitação que está sendo feita é adequa-
da ou não. Olhamos para o profile do paciente, para o plano. O plano do paciente 
afeta porque, dependendo do seguro médico que ele tem, o procedimento dele 
pode ser diferente de acordo com solicitação do médico com match, o plano que 
o paciente tem fora e os serviços médicos. Aquela solicitação vem para a em-
presa, nossos clientes precisam dar um sim ou não para cada solicitação para o 
médico ser reembolsado. O que fazemos para cada uma das solicitações? Detec-
tamos qual a probabilidade daquilo ser coerente, observando o que já aconteceu 
no passado. Estou informando esses dados porque uma abordagem similar po-
deria ser utilizada para autorizar os benefícios de pagamento de reembolsos de 
alguma solicitação que está sendo feita. Saber se aquela solicitação é válida ou 
não, se é fraudulenta ou não, poderia ser utilizada da mesma maneira para dar 
um sim ou não nos pagamentos.
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Esse é outro projeto que tivemos: uma empresa que provê seguro de visão, além 
do reembolso dos médicos, e fornece também as lentes e óculos,  nos contra-
tou para fazer análise do segmento de mercado, dos clientes e dos médicos dos 
diferentes tipos de consultórios. Olhamos para as variáveis, começamos com 
cerca de 1.500 variáveis diferentes. Reduzimos para cerca de 73 variáveis que 
eram de fato úteis dentro dessas 1.500. Dividimos, olhamos para os segmentos 
e fizemos uma divisão do segmento até que eles fossem bastante homogêne-
os. Essa aqui é a lista do segmento de clientes, uma lista dos diferentes tipos 
de consultório. Mostramos o número de solicitações de reembolso, a média de 
faturamento que a empresa tem por reembolso, por Claim. E a quantidade de 
haven por ano naquele tipo de segmento de provisão médica. Nosso cliente fi-
cou extremamente entusiasmado com isso, porque cada um desses segmentos 
consegue ver qual tipo de atendimento gera mais haven. Nesse caso, temos para 
esse segmento homens acima de 25 anos e abaixo de 25 anos que fazem o mes-
mo tipo de atendimento médico, só que a margem aqui é de U$ 7 por Claim. A 
ideia é fazer campanhas de marketing para atrair esse pessoal e estimulá-los, em 
vez de ir para esse tipo de escritório, consultório. A margem aumenta em 50%, ou 
seja, existe uma visibilidade agora global de todos os clientes e de todos os con-
sultórios. Eles sabem quais dão retorno e quais não dão, quais estão consumindo 
e tendo mais gastos e quais não. Só isso já dá uma visibilidade enorme ao que a 
agência está provendo.

Esse é um tipo de Analytics que tivemos com o outro cliente. Parte dos dados 
retirei desse site americano, www.datadotgoble. Eles possuem centenas de data 
bases disponíveis pelo governo americano. Geramos analíticas, o que é um 
exemplo de como os dados são fornecidos e podem ser utilizados pelo setor pri-
vado para melhorar a produtividade. Neste site, o governo americano segmenta 
os casados, acima de 30 anos, com dois filhos, os solteiros e, assim por diante. 
Esse segmento de mercado consome na média “X” pontos de cosméticos. Isso 
é fornecido pelo governo americano. Nosso cliente tem milhões de clientes na 
parte de cosméticos. Pegamos os clientes da empresa e segmentamos pelas 
mesmas regras deles e isso gerou os pontos vermelhos, a média de consumo 
do produto da empresa por cada um dos segmentos. Comparamos os pontinhos 
vermelhos que são da empresa, estão acima dos pretos. Significa que a empresa 
está fazendo um good job, as pessoas estão comprando e a empresa vendendo 
mais do que a média da população do segmento consome. Os pontinhos verme-
lhos que estão abaixo dos pretos significam que estão comprando da empresa 
menos do que a média da população daquele segmento consome, ou seja, algo 
está errado. Ou o produto é ruim ou não estão fazendo um bom serviço de ma-
rketing. O pessoal de vendas tem que mudar o processo. Eles sabem agora onde 
atuar, onde investir ou fazer alguma mudança. Queremos somente ver os ponti-
nhos vermelhos acima da linha preta. 

Falarei sobre o Road Map, a arquitetura de uma forma geral de Big Data do go-
verno. Temos os diferentes tipos de dados vindos de diferentes agências. Parte 
de história, trabalho do contribuinte. Parte de profile pessoal,  solicitação de be-
nefício, recordes criminais. Diferentes bancos de dados, diferentes agências ou 
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diferentes bancos de dados de uma mesma agência. A ideia é pegar esses dados 
e passar para um repositório global. Existe tecnologia para isso. Mudamos esses 
dados de forma um para um para ficar mais fácil de utilizar o processamento pa-
ralelo. Fazemos a centralização, a consolidação desses dados, misturando essas 
bases, e começamos a utilizar tanto a parte de analítica específica usuário/usuá-
rio quanto coletiva, de forma anônima e não identificável, para fornecer ao públi-
co. Isso é fornecido ao usuário/usuário porque é específico ao grupo, como mos-
trei no caso da empresa de cosméticos. As diferentes tecnologias que cobrem 
mais ou menos cada um desses range que a tecnologia afeta:  Hadoop, parte de 
Cloud e Massively Parallel Processing (MPP). Temos a parte data governance, que 
é fazer a interface e a consolidação do ponto de vista sintático e semântico, para 
que isso seja consolidado mais facilmente e a parte de Complex Invent Processing. 
de aplicação de regras para detecção em real time. Por exemplo, celular e cartão 
de crédito. Quando vem uma transação de cartão de crédito precisamos decidir 
em real time se aprovamos ou não, autorizamos ou não a transação. 

Isso é um bom exemplo de Complex Invent Processing (CIP), porque aplica regras 
que foram derivadas de analíticas. Achar as regras pode levar alguns meses de 
estudos, mas, uma vez achada, podemos codificá-la, utilizando esse tipo de tec-
nologia para atuação instantânea. Também possuímos a parte de Data Scientist, 
que envolve desde a fonte de dados até a interação com o usuário, similar a um 
Data Analysts On Stereo. Ele sabe tudo o que o Data Analysts faz, a parte de Silcow, 
trazer e filtrar os dados, mas também sabe a parte de estatística, de Machine 
Learning, para conseguir aplicar as técnicas mais sofisticadas de extrair In Sites. 
A parte de visualização informa ao usuário de forma adequada o que está se 
passando do ponto de vista analítico. A tecnologia Hadoop é um framework de 
processamento paralelo desenvolvido há 15 anos. Teve início no Google quan-
do começaram a ter problemas e foram forçados a olhar para outros tipos de 
tecnologia. Não dava mais para processar dados do jeito que faziam, o que é a 
maioria do que as outras empresas fazem atualmente. Começaram a olhar como 
processar esses dados de forma distribuída e isso gerou o Hadoop, que é dividido 
em duas partes.

A parte de rede de acesso é o ADD Access, onde guardam os dados. O Frent Ser-
vices divide grandes files em pedaços. O Hadoop é instalado em várias máquinas. 
Ao mesmo tempo, dividimos os dados nessas máquinas e processamos utili-
zando o Method Induce, que é outro segmento do Hadoop. A tecnologia Sky Out 
SkyApp é aquela que possibilita, quando precisamos de mais memória e mais 
hardware, inserirmos mais memória e trocarmos a máquina para máquinas 
maiores. O SkyApp ajuda a conseguir mais ciclo de memória de disco. Colocamos 
em paralelo mais máquinas, não substituímos nada, só adicionamos. Isso traz 
consequências dramáticas do ponto de vista de custo. É muito mais econômico 
crescer com máquinas similares do que com máquinas cada vez mais parrudas. 
Do ponto de vista de custo e eficiência econômica, é melhor. Do ponto de vista 
tecnológico é vantajoso. Imagina o seguinte: tenho data base com 10 terabytes e 
quero executar uma analítica em cima disso. Só para mudar esses 10 terabytes 
para o hardware que executo a minha base analítica de execução leva 33 minutos 
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por uma rede de 10 gigabits por segundo = 133 minutos. Vamos supor que levem 
100 minutos para executar lá. Em um Cluster Hadoop, dividido em cinco, poderia 
ter 50, 500, 5.000 máquinas no mesmo Cluster. Os 10 terabytes são divididos em 
dois terabytes para cada máquina. Em vez de mudar os 10 terabytes de lá para 
cá, vamos mudar um megabyte, porque normalmente a execução é muito menor 
em cada uma das máquinas. Estou levando o código para o dado e não o dado 
para onde o código está.

É a mudança dramática conceitual de dez anos atrás: levaram código para o dado 
e não o dado para o código. Qual é a diferença do ponto de vista de consequência 
no uso? Aqui, a latência e o tempo de resposta são em torno de micro segundos. 
Aqui, em torno de segundos. Normalmente são duas ordens de grandeza mais 
rápidas que um banco de dados convencional. Por outro lado, o tamanho da base 
de dados que conseguem reter varia. Se esses usuários têm uma lista já solicita-
da pelo Governo em outro país temos uma lista de suspeitos que ele quer manter 
em mente. Se esses suspeitos se encontram no mesmo local pode haver uma 
reunião e o monitoramento de vários suspeitos. Isso é uma consequência de tec-
nologia de geoposicionamento. Para começar a utilizar a parte de big data, temos 
que ter um Type Data Office, o que já vimos em várias empresas: o Type Data Offi-
ce, o VPD Analytics ou o Direction Off Analytics se reportando a alguém com nível 
sênior na organização. Essa pessoa irá contratar dois times de data scientist, um  
mais relacionado ao desenvolvimento de modelos estatísticos matemáticos em 
cima de Air Safe, Starter, e outro relacionado com a parte de desenvolvimento de 
algoritmo em Machine Learning, desenvolvimento em código, em Java, Simple Ex-
posing e Phyton. Normalmente, contratamos PhDs ou masters na área de Statics 
Computer Scientist e Mass Oriented. 

Na experiência em data mining e profission, em desenvolvimento de código nes-
sas plataformas analíticas, qual é a ordem de contratação? Contratar um junior 
imediatamente. Com todos os terabytes que temos, se colocarmos uma pessoa 
com habilidade ela irá se divertir por vários meses começando a gerar links em 
sites de todo o tipo. Nesse meio-tempo contratamos um sênior, alguém sênior 
na área de Big Data para conseguir montar o time. O sênior irá trazer mais pesso-
as e atrair outros candidatos. Além disso, ele tem influência na parte do Big Data 
Center Effective para montar um centro de excelência olhando para as diferentes 
tecnologias e para as políticas internas best practices que precisam utilizar. Uma 
das coisas mais importantes que essa pessoa poderia fazer é a evangelização de 
uso da informação ou de decisões com base em evidências, que é uma das coisas 
mais importantes quanto à cultura da empresa. Assim teremos o time de Data 
Scientist suportando as diferentes áreas de uma organização no mundo privado. 



13Fórum de TIC Dataprev Soluções e Big Data

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Benefícios do Big Data Pedro de Souza

Marta – Dataprev: Na questão dos algoritmos, sa-
bemos que existem no mercado várias ferramentas 
de mineração de dados e o Big Data é essencial-
mente mineração de dados. Há alguma coisa dife-
rente nesse mundo Big Data que realmente precise 
especializar? Fazer algoritmos específicos? 

Pedro de Souza – EMC: Pegamos algoritmos já 
prontos, como Carts Charts e suporte Doctor Machi-
ne, que são algoritmos genéricos na parte de mine-
ração e predição. Ajustamos e fazemos um modelo 
com base nele. Só isso já demanda uma área espe-
cializada para fazer os modelos. Existem situações 
que o problema não casa com isso. Não usa algo-
ritmo convencional algum e temos que desenvolver 
um para navegar uma árvore de busca e é diferente 
não há um problema convencional. Nesse caso, não 
se aplica. Temos de fato que desenvolver algorit-
mos, mas não só na parte de predição, mas também 
na parte de preparação, que é a que mais consome 
tempo. É pegá-los das fontes, limpar e preparar os 
dados. Então, também precisamos desse pessoal 
que codifica algoritmos do nada.

Antonio – Dataprev: Sobre a pessoa mais suscetí-
vel a ser subornável com a questão das multas de 
trânsito. Essa entrada de dados é realizada da me-
nor granularidade ou elas são preparadas gerando 
grandes volumes para sumarizar essa informação? 
Por exemplo, trago todas as multas que a pessoa 
levou e faço uma correlação disso ou trago um nú-
mero que me diz que ela levou cinco multas nos úl-
timos cinco anos. Como é que trabalha isso?

Pedro de Souza – EMC: A ideia é sempre granular 
o máximo possível, porque nunca sabemos onde a 
riqueza estará, o nível que teremos. Temos que tra-
zer todos os dados possíveis, trazer todas as bases 
de dados tal como elas são, um para um. Depois, 
processamos. O Data Scientist sempre tem o re-
curso, a opção de ir para a ponte e pegar o dado na 
forma mais granular e usar. Se agregarmos, esta-
mos filtrando informação que pode, ou não, ser útil 
no futuro. Conceitualmente, é bom sempre trazer 
tudo e depois usar em um nível de granularidade 
adequado. Mas só após a análise, não antes. Isso 
é uma das diferenças entre Business Intelligence (BI) 

e Data Scientist. Em Business Intelligence, normal-
mente vamos agregando porque são tantos dados 
que não precisamos daquilo no relatório. Ninguém 
irá trazer 40 milhões de linhas em um relatório. No 
BI, a agregação é natural, intuitiva. Em Data Scien-
tist não. Queremos trabalhar com dados bastante 
granular para conseguir mais proveito. Na parte de 
segmentação homogênea, se agregar, perde aquilo. 
Só podemos agregar depois que sabemos que aqui-
lo é homogêneo, dessa forma, faz sentido agregar.

Sado – Dataprev: Esse problema é de Big Data e não 
um problema de mineração de dados? O segundo 
ponto é com relação à questão da segurança do 
acesso à informação nesses trabalhos de Big Data. 
Normalmente, como são abordados os aspectos de 
segurança?

Pedro de Souza – EMC: De volume de dados envol-
vido. No problema que mostrei das apólices de se-
guros, manipulamos dezenas de terabytes só para 
saber qual algoritmo deveríamos utilizar. Quando 
processamos dezenas de terabytes, não conse-
guimos utilizar a tecnologia convencional. Leva- 
se muito tempo, tanto para manipulação do dado 
quanto dpara o processamento em si. Temos que 
utilizar processamento distribuído. O volume de 
dados que chega, o número de apólices e a veloci-
dade com que eles têm que responder... Isso faz a 
velocidade dos dados ficar rápida. Esse é mais um 
aspecto de Big Data. A diversidade de dados não é 
um fator preponderante, pois todos os dados es-
truturados estão relacionados com os records dos 
clientes. Nesse caso de Big Data, o volume e a ve-
locidade na parte de divisão médica se relacionam 
com o volume de dados da ordem de dezenas de 
terabytes vindos de diferentes fontes. Foram ad-
quirindo diferentes sistemas de outras empresas 
e cada tipo de seguro, cada tipo de cliente, variava 
por estado. Cada estado tinha um sistema diferente 
que fazia coisas parecidas, mas não eram idênticos. 
Ttivemos que fazer todo um desenvolvimento para 
deixar a informação homogênea, do ponto de vista 
sintático e semântico, antes de conseguir aplicar no 
desenvolvimento. Essa parte foi o Data Scientist que 
fez. Só essa parte, normalmente, seria da ordem de 
uns três meses de um projeto de Data Governance. 
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Precisamos, agora, levar para produção e começar 
a aplicar todo o mês, toda a semana em um pon-
to mais convencional, com mais método, com mais 
disciplina. Não mais do ponto de vista volátil como 
Data Scientist faz para conseguir chegar aos resulta-
dos. Isso é um ponto bom. 

Sado – Dataprev: Relacionado à segurança do aces-
so à informação. Dos técnicos, no caso.

Pedro de Souza – EMC: Finalizei um projeto há duas 
semanas em um banco em Nova York. Nada pode-
ria sair dos nossos computadores, aliás, não eram 
os nossos discos. Usamos os computadores de-
les. Tudo era da própria empresa, do banco, todos 
os computadores, os dados. Utilizávamos um Data 
Base Green Plan, tinha Skin dedicado a nós. Eles car-
regavam os dados lá, limpinhos. Traziam os dados 
Rom para dentro do banco de dados. Só acessáva-
mos, nada podia sair. Não podíamos mandar e-mail, 
PowerPoint. Nenhum tipo de informação saía das 
nossas contas. Era completamente restrito. Infeliz-
mente, o lado negativo é só de memória. Não tenho 
dado tangível nenhum sobre o projeto para mostrar. 
Isso é um aspecto de como proceder do ponto de 
vista de segurança durante o projeto, para não sair 
nenhuma informação sigilosa dos clientes do banco.

Sado – Dataprev: Ou seja, era uma segurança física, 
não uma segurança do tipo de criptografia ou em-
baralhamento de dado. Era uma segurança exces-
sivamente física.

Pedro de Souza – EMC: Não pode ter embaralha-
mento de dados, porque precisamos ter informação 
para processar. Então, tem que ser informação real. 
Mas só nós tínhamos acesso e não conseguíamos 
mandar para lugar algum. Extremamente restrito do 
ponto de vista de trabalho, o que dificulta um pou-
co a performance. Fica mais difícil de trabalhar, mas 
garante que não tenha nenhum glint de informação.

Interlocutor não identificado: Uma das principais 
dúvidas que temos é exatamente essa sequência, 
porque a tecnologia muda a cada ano e percebo que 
alguns dos nossos funcionários receiam que o Big 
Data seja a nova moda do BI. É exatamente nessa 

diferenciação que as perguntas foram feitas. Se pu-
dermos explorar mais o Big Data, onde se encaixa 
em termos semânticos dentro de tudo isso, porque 
algumas das distinções que fazemos serão de tama-
nho, de conceito. Se explorar um pouco isso, acredito 
que possa ser muito interessante para todos.

Pedro de Souza – EMC: Big Data, Data Scientist, 
análise estatística, Analytics e toda parte de mani-
pulação de dados e preparação não substitui nada 
do que existe convencionalmente. Precisamos de-
tectar qual é a regra, a equação que chamamos de 
Score. Essa é a regra de composição das variáveis 
Claim, que informa se uma solicitação de reembolso 
é fraudulenta ou não. Detectar isso pode necessitar 
dezenas de terabytes com meses de trabalho, mas 
chegamos a uma equação relativamente pequena. 
Precisamos aplicar aquela equação em todas as 
novas solicitações que estão chegando e fazer essa 
modelagem. O desenvolvimento desse ambiente 
que chamamos de operacionalização requer todos 
os aspectos mais formais e de estabilidade que o 
pessoal de Data Warehouse, ETL e BI possuem. A 
propagação das informações detectadas pela Data 
Scientist requer Business Inteligence. Todas essas 
tecnologias vão se adicionando às já existentes de 
forma bastante harmônica, sem nenhum conflito.

Antonio – Dataprev: A diferença de BI e Big Data de 
Data Warehouse é a questão da análise de fluxo de 
informações. Ou seja, a questão de analisarmos a 
informação que não precisa ser armazenada para 
fazer essa análise. Talvez isso tenha sido um dos 
avanços interessantes que a tecnologia nos trou-
xe. Existe alguma experiência vivenciada onde essa 
análise de fluxo foi feita? Ou seja, estamos anali-
sando o que está sendo dito na rede social, algo que 
está passando no vídeo que está sendo exibido ou 
uma câmera de segurança que está sendo moni-
torada. Enfim, uma análise do fluxo de informação 
que é tão rápida que você não tem como armazenar 
em um lugar estruturado, como seria no caso de um 
Data Warehouse para fazer a análise desse disco? 

Pedro de Souza – EMC: Existe. Entregamos um 
projeto de uma empresa de telecomunicação, em 
dezembro. Eles estavam perdendo muitos clien-
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tes, só que não estavam subscribing, renovando 
a substituição, o que chamamos de Turn. Eles fa-
laram que tinham alguns problemas e não sabiam 
como resolver ou melhorar. Temos um algoritmo 
para fazer isso, mas está no início e não sabemos 
como melhorar,. Pediram nossa ajuda. Ouvimos a 
ligação do cliente no atendimento ao consumidor. 
Aquelas ligações são gravadas. Quando a ligação é 
gravada  vira algoritmos que traduzem a ligação de 
voz para texto. Em cima do texto nós fizemos uma 
análise para identificar a intensidade da ligação, se 
essa ligação era positiva ou negativa do ponto de 
vista do sentimento do cliente para com a empresa. 
Uma vez feito isso, pegamos aqueles dados e reali-
mentamos no algoritmo inteiro de Turn. Os algorit-
mos ficaram muito melhor, porque sabíamos quem 
estava feliz ou infeliz com a empresa, aumentando a 
probabilidade deles a abandonarem. Isso diminuiu a 
probabilidade de um algoritmo. Melhorou todo o al-
goritmo com o uso de dados não estruturados. Estes 
não eram parte de fluxo algum, não estavam sendo 
utilizados para coisa alguma. Injetamos essa fonte 
nova de dados não estruturados em algo que eles já 
tinham com uma melhora substancial no resultado.

Rigan – Dataprev: Nos casos apresentados existe 
algum que se trata de dado não estruturado?

Pedro de Souza – EMC: Esse que mencionei ago-
ra. Aqueles dois que mencionei não possuem dados 
estruturados. Temos outros de dados não estrutu-
rados em uma empresa de manufatura, dados de 
controle de qualidade. Temos um projeto com um 
centro médico para começar a usar dados não es-
truturados. Os médicos anotam nas fichas e conse-
guimos tirar informação que, na verdade, são qua-
se que quantificadas. Por exemplo, o médico anota 
hoje que o paciente está de mau humor. Na semana 
que vem, ele anota que o paciente ficou mais mal 
humorado. Não conseguimos quantificar isso, mas 
existe uma relação gradativa, conseguimos extrair 
isso e transformar em dados quantificados. Esse é 
um dos principais benefícios desse projeto para o 
centro médico.

Rigan – Dataprev: Qual é o percentual de projetos 
de Big Data que utilizam somente dados estrutu-

rados e cujo volume é grande. É uma parte signifi-
cativa, uma parte maior desse universo ainda hoje 
caminha para outra direção ou não? 

Pedro de Souza – EMC: Hoje, a maioria dos proje-
tos utiliza dados estruturados porque é mais fácil. 
Já temos tecnologia, todas essas plataformas ana-
líticas estão construindo algoritmos para dados 
não estruturados há 30 anos, temos os bancos re-
lacionais com todos os dados estruturados, todos 
são tecnologias com vários algoritmos. É natural 
que os primeiros projetos tenham base em dados 
estruturados, mas com a tecnologia, por exemplo, 
Hadoop, Now Silcow Data Base, não mencionei, mas 
também é importante. Tendo a disponibilidade do 
dado não estruturado lá com os algoritmos sendo 
criados para dados não estruturados começarão 
a ser incorporados com exemplos dados, levando 
o voice que o cliente deixou, melhorando a perfor-
mance do algoritmo de Turn, é irreversível, os dados 
não estruturados começarão a fazer mais parte do 
dia a dia. Fica mais difícil pela não disponibilidade, 
principalmente do ponto desse histórico, os dados 
não estruturados serão guardados, os estruturados 
já estão lá há décadas. Simplesmente a disponibi-
lidade histórica do dado favorece ao estruturado, 
mas eles estão vindo de forma irreversível, cada vez 
mais ficará natural.

Leonardo – Dataprev: Parece que o Big Data veio 
para complementar algumas funções de BI e de mi-
neração. Como funciona a infraestrutura? Precisaria 
de uma infraestrutura segregada para esse termi-
nal? Ou seja, uma de processamento de Big Data 
outra de BI e mineração ou poderia simplesmente 
complementar um com o outro? Como é que faz?

Pedro de Souza – EMC: Esse ponto é importante 
devido a forma como as empresas entram no mun-
do do Big Data. Normalmente, o que recomendamos 
para os nossos clientes é deixar tudo do jeito que 
está, manter a infraestrutura que tem, provavel-
mente SkyApp, convencional, EPL, e funcionando 
do mesmo jeito. Criar uma nova infraestrutura que 
é adequada ao Big Data rodando em paralelo, con-
tratar um ou dois Data Scientist e começar a fazer 
análises disso de forma informal, separada do seu 
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processo de produção normal. Quando atingirem 
os valores substanciais do pessoal de business, os 
business users estiverem felizes com aquilo, coloque 
em produção. Reutilizamos a infraestrutura que 
possuem. Todo o investimento que já foi feito conti-
nua sendo utilizado. Começamos a montar a estru-
tura de Big Data em paralelo, começamos a trazer 
dados para análise. O que irá acontecer é: ao longo 
do tempo essa estrutura antiga não comportará e, 
naturalmente, irá querer que a nova estrutura seja 
oficial. Migramos não da nova para antiga, mas co-
meçamos a migrar da antiga para nova, porque é 
mais barato e mais rápido e cabe mais. Isso é o que 
recomendamos aos clientes, montem um paralelo, 
reutilizem o investimento e com o tempo comecem 
a migrar da velha para nova. E vai de Commission, vai 
aposentar o sistema antigo e migrar 100% para essa 
estrutura nova. Mas isso de forma suave, não pre-
cisa ser nenhuma decisão dramática de Shut Down. 
Pode ser muito suave, em paralelo, e bastante har-
mônico. Extremamente importante essa pergunta.

Thiago – Anatel: Dentro desse contexto de Big Data, 
Data Scientist acaba sendo uma peça chave. Gostaria 
de saber como verificamos se há disponibilidade da 
oferta desse tipo de profissional no mercado, tanto 
fora como aqui no Brasil, e também se há iniciativas de 
capacitação para fomentar esse tipo de profissional.

Pedro de Souza – EMC: Tenho um time de Data 
Scientist. Parte do meu time é um grupo de Data 
Scientist e estamos contratando. Tenho con-
tratado continuamente nos últimos dois anos. 
É bastante difícil achar pessoas, estou falando 
no contexto nos Estados Unido, com esse range 
de skills cobrindo desde a parte de manipulação 
de dados Silcow, criação de algoritmos em Java, 
Silcow Export, toda a parte estatística de desen-
volvimento de modelos usando diferentes tipos 
de tecnologia e a parte de visualização. É difícil 
normalmente encontrarmos um E, um Extraction 
ou outro e vice-versa, principalmente agora que 
existe Hadoop. Então é difícil encontrar. Suponho 
que aqui no Brasil também seja difícil. Do ponto 
de vista de criação, sei de cursos, de pelo menos 
algumas escolas que são excelentes nos Estados 
Unidos. Acredito que o melhor deles é o curso do 

departamento de Maryland, da CMU (Carnegie 
Mellon University. É o melhor curso de Analytics 
que tem disponível, é um mestrado de dois anos 
muito bom, extremamente difícil de entrar. Ob-
serve no site da Carnegie Mellon o perfil dos alunos. 
Têm alunos com dois doutorados e vários mes-
trados fazendo esse curso. Para entrar no curso, 
você já tem que ter doutorado, um tipo de pré- 
requisito para entrar de tão sofisticado, evitan-
do demandante. 

Carnegie Mellon é um dos melhores. Stanford, IMT, 
North Western University, John’s Hopkins tem cursos 
on-line que são bons. Aqui no Brasil sei que a USP 
tem cursos nesse sentido. Mas a demanda é enor-
me, está muito difícil encontrar pessoas qualifica-
das. A quantidade de resumés que recebo, o sujeito 
ouviu falar em Hadoop e  escreve que ele é um Na-
tural Disk Development. Isso tem muito. Os “wanna 
be’s” sabem que o mercado está aquecido e colocam 
todo o tipo de palavra-chave. Outro dia entrevistei 
uma pessoa que disse ter trabalhado com SAS, com 
modelamento e comecei a fazer perguntas e ele não 
sabia nada. Então disse: mas você escreveu aqui. 
Não, carregava os dados na máquina. E isso é real, 
ele carregava os dados na máquina. Outro estatís-
tico fazia o desenvolvimento, mas como ele estava 
no mesmo projeto, escreveu no Resumé que tinha 
desenvolvimento de modelo estatístico. Então, está 
difícil encontrar candidato e a seleção dos candida-
tos também está difícil, porque todo mundo está 
colocando isso nos Resumés e fica muito difícil do 
pessoal de AJA detectar que não é real, porque eles 
não entrevistam os candidatos. Eles detectam as 
palavras-chaves no Resumé. Por esse motivo está 
difícil de encontrar pessoas qualificadas.

Rafael – Dataprev: Na sua apresentação, foram fei-
tas duas solicitações de Open Data. Tanto data.gov 
do governo americano quanto da Fundação Inglesa. 
Qual é a sinergia entre os dois conceitos BI e Data e 
Open Data?

Pedro de Souza – EMC: Do ponto de vista do Go-
verno, como mencionei no slide que usamos, o fato 
é que só o governo tem a informação da população 
como um todo. Isso faz algo extremamente im-
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portante, Open, porque a população consegue tirar 
proveito daquela informação. Então, tem o ponto de 
vista de transparência do que o governo está fazen-
do ou o que ele está usando e as conclusões que ele 
está chegando. Tem o ponto de vista de proveito da 
população e da indústria privada.  É extremamente 
importante fazer a análise estatística e a disponibi-
lização. A análise é do ponto de vista analítico, mas 
os dados em si servem para que outras pessoas 
usem e comecem a tirar proveito correlacionando 
com dados próprios. A simples disponibilidade de 
dados é um papel que o governo precisa ter para 
com a população, porque isso tem valor, principal-
mente para indústria privada. 

Rafael – Dataprev: Falamos um pouco de varieda-
de, volume. Em termos de velocidade, existe algum 
tipo de estudo ou algo que nos mostre o quanto mi-
nha capacidade de processamento aumenta? Isso 
aumenta o meu custo para processar ou não? Essa 
relação é mais suave? Existe algum tipo de coisa, al-
gum tipo de estudo, algo que possamos perceber?

Pedro de Souza – EMC: Isso é a propriedade funda-
mental de Sky Out do ponto de vista econômico que, 
aliás, sabemos que não vai desaparecer, porque tem 
fundamento econômico, certo? Senão seria mais 
uma tecnologia que vem e vai. Mas o fato de ter 
respaldo econômico, de ser mais economicamente 
eficiente  é  lastro para manter.

Fabiana Laukins – Banco do Brasil: Existe algum 
estudo para realizarmos uma virtualização, uma 
Cloud interna para rodar Hadoop, por exemplo, en-
quanto a máquina dos meus funcionários está ocio-
sa? Tem como fazer isso? Tem estudo?

Pedro de Souza – EMC: Além de estudo, isso já está 
em prática. O principal uso de Hadoop em ambiente 
virtualizado é normalmente na fase de desenvolvi-
mento. Imagine se o MIT disponibiliza uma arquite-
tura Hadoop Virtual, com desenvolvimento e testes 
dos clientes para ver se esse Hadoop se adequa. En-
tão, em vez de termos um cluster físico, abrimos um 
cluster virtual com uma performance talvez um pou-
co pior, Mas rapidamente abrimos o cluster e eles 
têm acesso. Testa se aquilo funciona e, quando for 

para produção, imigramos aquilo como cluster físi-
co. A arte de visualização de Hadoop está bastante 
popular e a performance está melhorando cada vez 
mais, se aproximando de performance física. Então, 
é típico que as empresas utilizem Hadoop Virtual 
para desenvolvimento.

Fabiana Laukins – Banco do Brasil: Tem como sepa-
rar a parte de processamento do armazenamento? 

Pedro de Souza – EMC: Não existe obrigatorieda-
de, mas não queremos ficar mudando dados. Se 
quisermos usar a máquina e armazenar o dado em 
outro local, toda vez que executar terei que trazer. 
Isso é lento, ineficiente. Não queremos fazer isso, 
queremos manter o dado local. Existem situações, 
dependendo do tipo de processamento, e caracte-
rísticas mais científicas. Temos uma base de dados 
que, apesar de grande, não é brutal. Quando carrega 
o dado, o tempo de processamento é substancial-
mente maior para dados científicos de grande porte. 
Nesse caso talvez compense, talvez seja uma op-
ção deixar o dado remoto, porque, quando trouxer, 
não será tanto e ele ficará em execução por muito 
tempo. Mas isso é um caso especial, particular. Via 
de regra mudamos o dado, deixamos onde ele será 
executado para ficar factível.

Décio Laje – Dataprev Bom dia, professor, sou Décio 
Laje do Departamento de Tecnologia, sistemas inter-
nos. Nós temos dentro das nossas diretorias informa-
ções espalhadas que poderíamos coletar. Não temos 
um grande volume, mas  uma grande variedade. Po-
demos usar Big  Data mesmo não tendo um volume , 
mas, sim, uma grande variedade de informação?

Pedro de Souza – EMC: Isso pode, exceto pela par-
te não estruturada. Talvez isso se classifique como 
uma abordagem mais convencional de mineração 
de dados. Talvez isso fosse mais uma mineração 
normal de dados. Se não for muitos dados e tiver-
mos falando da ordem de dezenas de gigabytes, a 
maior arquitetura convencional talvez resolva. Não 
precisamos instalar um cluster Hadoop para 20 gi-
gabytes. O Hadoop começa a ficar bom da ordem de 
dezenas de terabytes. Então, não precisa de uma 
arquitetura MPP para isso. Você poderia ter uma 
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arquitetura convencional e começar a usar a par-
te não estruturada, talvez com arquivos em discos 
para ficar mais eficiente e começar a tirar proveito 
dos algoritmos que normalmente são aplicados em 
Big Data, mas com arquitetura convencional. Não 
precisamos investir em uma arquitetura de grande 
porte se você tem só gigabytes. 
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Eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Irei passar rapidamente uma 
série de slides motivacionais pontuando alguma coisa ou outra. Qando se fala 
de Big Data se fala basicamente em volume e percebemos como tudo muda.  Bill 
Gates há cerca de 40 anos falou que ninguém precisa mais que 640K. Em geral, 
não vemos Big Data como volume. É uma convergência, um conceito. Pessoal-
mente, vejo mais como um conceito que convergiu tecnologicamente do ponto 
de vista de oportunidade. Do ponto de vista de disponibilidade, não tem só a 
questão do volume, mas também de latência do tempo de resposta e a questão 
da variedade. Como é que você combina essas três coisas talvez seja uma das 
grandes demandas. Tem arquitetura tradicional. Essa ideia do Sky Out é muito 
interessante, mas, ao mesmo tempo, existem algumas questões que não são 
simples. Data Center traz uma série de problemas de tolerância a falhas, que 
causam um impacto grande na construção dessas arquiteturas. O ponto prin-
cipal é a questão de localidade e referência. E, em particular, tem uma série de 
paradoxos técnicos que estão embutidos na questão de Big Data. Localidade e 
referência versus tolerância a falha versus processamento são coisas contra-
ditórias. Elas nunca caminham juntas, uma sempre puxa a outra para trás. En-
tão, se hoje queremos ter processamento, temos que colocar o processamento 
perto dos dados. Porém, nem sempre aquele processamento tem localidade 
referente. E para termos tolerância a falhas, temos que ter redundância. E re-
dundância implica em desperdícios e baixa eficiência computacional. 

Quando começamos a falar em Big Data o espectro de compromissos com os 
quais passamos a trabalhar é muito maior. Ele atinge um patamar que chega às 
raias do corpo técnico e pode ser que isso, sim, seja uma novidade. Houve, ao 
longo dos últimos anos, uma lógica de massificação da formação de recursos 
humanos. Na época em que gerávamos mais códigos do que papel era bom, 
porém existe uma lógica para essa razão. A questão de distribuição de proces-
samento tem a ver com a questão de persistência. Integridade, persistência é 
um problema. É um problema por quê? Porque na hora que fazemos o Sky Out, 
obviamente, estamos mais sujeitos a falhas. As máquinas de menor custo dão 
problemas mesmo. Por exemplo, o sistema do Google já foi concebido com a 
premissa de que 10% do parque está fora do ar. Podemos observar que existe 
uma mudança de premissa de construção do sistema que nem sempre é co-
mum. Então, quando pegamos esses sistemas e arquivos, eles já são conce-
bidos com a lógica de redundância, particionados, mas cada bloco é replicado 
normalmente três vezes. Isso é uma segunda característica importante. Existe 
ainda uma lógica de desperdício implícito em tudo. Coletamos dados que nunca 
iremos usar, processamos coisas que nunca darão resultado, armazenamos em 

¹ Professor titular do Departamento de Ciência da Computação da Universidade   Federal 
de Minas Gerais.
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excesso para fins de tolerância falha. 

Se entrarmos em uma lógica puramente de custo, nunca irá fazer Big Data, por-
que, em geral,  aquilo não faz sentido do ponto de vista de racionalização de cus-
to. Pode fazer em escala, mas ele tem implicitamente uma regra de desperdício 
em todos os níveis, inclusive de pessoas que vão ficar procurando e não encon-
trando. Então, acredito que esse é um ponto importante, medidas de produtivi-
dade nesse ambiente aqui ainda estão longe de serem alcançadas. Vamos come-
çar a desmitificar. Houve uma primeira iniciativa que foi esse Google Fire System, 
onde temos toda uma questão de que o que se escreveu não se apaga. Existe 
até uma lógica bacana do ponto de vista desse esquema. E existia uma lógica de 
endereçamento implícito nos acessos. Tínhamos um diagrama do HDFS, do GFS 
e o Google foi pioneiro na criação de tecnologias, mas ele fechou tudo. Então, o 
que as pessoas fizeram na prática, o Yahoo, o Facebook entre outros: pegaram 
os papers, evidências e ads que o pessoal do Google publicou e reimplementa-
ram tudo. O que é interessante verificar é que temos diferentes e o mesmo dado 
replicado. Dessa forma é necessário termos toda uma lógica de estrutura de di-
retórios para poder acessar esse dado que causa algum nível de redundância. 
Inclusive,quando o cliente escreve esse dado ele tem que passar para o lado de 
lá. Do ponto de vista de computação, isso respalda problemas de décadas, de ba-
lanceamento de carga, de alocação de recursos, de quanto vale a pena, quantas 
horas de modelos de consistência de memória, de modelos de consistência de 
disco. Tudo isso volta. Isso não foi resolvido, continua sendo um problema. 

Então, chegamos à questão de programação paralela. Por quê? Porque, na ver-
dade, quando nós falamos de Hadoop, falamos de uma plataforma de programa-
ção paralela. Em última instância, nós estamos falando de plataforma de pro-
gramação paralela. Nós não estamos falando de algo mágico e que resolve as 
coisas por si só. Nós temos coisas clássicas. Temos vários padrões de projeto de 
como construir essas aplicações. Toda vez que colocamos um conjunto de má-
quinas para trabalhar de forma colaborativa, com o objetivo de gerar um resul-
tado, temos um ambiente de programação paralela.  Quando observamos o que 
é a dificuldade disso: ela pode não existir em um ambiente Hadoop, por quê? O 
Hadoop é o Ford Modelo T. Ele é o primeiro que deu certo em alta escala, mas ele 
é o mais restritivo que possamos imaginar. Ele é o Ford Modelo T e tem uma série 
de limitações, uma série de premissas que o tornam mais lento. Quando usa o 
discurso para gigantescos volumes de dados é porque é o único que irá lidar com 
aquele gigantesco número de dados. Não é porque é o melhor. Programação pa-
ralela não era uma tarefa normalmente muito simples, talvez pela natureza do 
processamento que era realizado e também por conta da escassez de recursos.

Há 40 anos os processadores e a memória eram lentos demais. Houve um cres-
cimento rápido em relação a velocidade das memórias. Atualmente, temos o que 
chamamos de gap de memória. Ou seja, temos processadores rápidos que não 
conseguem acessar a memória na mesma velocidade. Isso cria um gargalho im-
plícito que, por anos, foi alimentado pela indústria de hardware que gera essas 
máquinas. Atualmente, estamos com otimização de processamento de 1%. Te-
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mos uma máquina que consideramos lerda, porém, a taxa do processador nunca 
passa de 1%. Quando entendemos a lógica da Big Data, essa questão fica mais 
explícita, porque todas as nossas máquinas e ferramentas são otimizadas por dé-
cadas para fins de processamento. Por esse motivo, a preocupação deve estar 
voltada em como será armazenado e não apenas processado. Qual será a latência 
e a capacidade de armazenamento e como haverá comunicação. Não tire o dado 
de perto do processamento, porque ninguém prestou atenção na comunicação e 
a latência está existindo permanentemente. Vivemos uma lógica que é ruim. 

Um exemplo a ser lembrado é o fato de todos terem banda larga em casa. Todos 
dizem que a banda larga é um megabit por segundo. Ninguém usa um mega-
bit por segundo porque, se usar, os Back Bones vão todos para o chão. Temos 
métricas de eficiência computacional, que são parciais e não atendem ao que 
temos atualmente em termos de demanda. Não podemos falar de Big Data sem 
mencionar o desperdício em todos os níveis. Estamos tentando melhorar esse 
aspecto, pois a nossa cultura é de otimização de processamento e não existe 
uma prática em relação a otimizar comunicação, otimizar armazenamento, não 
existe ferramenta, arquitetura, as pessoas desconhecem. Nesse contexto de Big 
Data, o resultado é que vivemos um momento muito especial, porque é uma 
renascença. Vemos uma proliferação de dezenas de soluções, todas debaixo do 
guarda-chuva de Big Data, a apropriação de novos modelos de dados, de novas 
características de informações, de novas perguntas e até o surgimento de um 
novo perfil profissional que é o Data Scientist  (a aproximação mais sexy da dé-
cada), portanto, esse é um momento de construção muito rico. Para os projetos 
de Analytics e Big Data, o que mais se usa atualmente é R, que é uma linguagem 
com um desenvolvimento amplo:  30% dos projetos declarados por algumas mi-
lhares de pessoas usaram o R. Desses, o número de pessoas que fizeram algu-
ma coisa relacionada a Hadoop passou de 3% para 15% 

O segundo colocado é o Excel. O que traz algo interessante. De um ponto de vis-
ta futurista, acredita-se que o Big Data terá, em 30 anos, o papel que a planilha 
tem hoje.  Antigamente, trabalhávamos com um algoritmo que não faz o menor 
sentido, hoje. Então, o que é a direção de mapeamento? É a palavra. Existe uma 
lógica de roteamento que pegará e mandará todos os B para o mesmo nó e 
irá gerar o resultado. Isso é MapReduce. Agora temos que converter tudo o que 
fazemos. E ainda existe outro aspecto que o torna ineficiente para os fins de 
segurança, pois grava tudo o que passa. Por isso, ele acaba sendo muito amplo. 
Primeiramente, impõe um modelo de programação que é bastante restritivo e 
muito eficiente. Mas existem vários problemas que não se encaixam no  Ma-
pReduce. Todos que têm processo MapReduce não têm MapReduce Loop. Fazer 
um Loop no MapReduce é uma ginástica não trivial. A parte de streamings, que 
é ineficiente pela questão da latência e a parte de grafos. Ou seja, um modelo 
de representação mais rico e complexo. Para isso tem surgido uma quantidade 
gigantesca de ferramentas, na qual conseguimos fazer todo o tipo de proces-
samento. O High e o PIG são ferramentas construídas em cima de Hadoop. Hoje 
em dia, temos dezenas de ferramentas das mais variadas coisas, desde registro 
de log, base de dados, ferramenta de consulta, algoritmos de aprendizado de 
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máquina. Tem de tudo. Existe um Delta Zag, que é muito interessante para co-
meçarmos qualquer coisa. O PIG é muito mais eficiente, porque já tem uma série 
de otimizações. Ou seja, há luz no fim do túnel, existe um desenvolvimento, mas 
não é simplesmente como uma coisa encaixotada. 

Existem outros procedimentos que realizamos, como processamento interativo 
de enriquecer os modelos. Há modelos que são mais complicados, como esse 
caso típico de mineração de dados de forma eficiente, o Loop. Temos toda uma 
lógica de Streaming para fluxo de dados que não pode parar, temos que garantir 
tempo de resposta. O monitoramento da dengue é um exemplo do que fizemos. 
Existem outros ambientes, como a questão de fluxos, que é o mesmo que co-
locar escalabilidade. Há uma parte que está sendo pouco falada, mas que é rica 
em dados não estruturados, gráficos em geral, redes sociais ou coisas do tipo 
estão chegando no nível de indústria. Recentemente, o Facebook inaugurou uma 
busca baseada em relacionamentos sociais. Estamos começando a ter esse tipo 
de aplicação não só com base em dados estruturados como texto, mas também 
gráficos, reações ou outras formas que possamos ter. Existe uma grande quan-
tidade de ferramentas que resolvem problemas específicos, mas ainda há muito 
por vir. Big Data é uma evolução natural da tecnologia, trazendo oportunidade 
por meio da disponibilidade de dados. A mudança é igual a história. A tecnologia 
da Web 2.0 existia há dez anos, quem mudou foram as pessoas, que passaram 
a utilizar a web de uma forma interativa. O Talk e  o Messenger existem desde a 
década de 1960, quem era usuário em Unix, tinha Talk. A mudança não é uma 
mudança tecnológica. 

A tecnologia da mesma forma avança e continuará assim. O que temos são 
pessoas com talento, não existe uma forma sistemática de criar o científico de 
dados. Dizem que o cientista de dados é a profissão da década. Existe outro 
paralelo que é interessante, obviamente as pessoas que gostam disso terão um 
impacto parecido com os Plants da década de 1980, que introduziram toda uma 
lógica quantitativa no mercado financeiro, no mercado de bancos, nas empre-
sas em geral, com os engenheiros de hardware da década de 1990. O problema 
do cientista de dados é o fato de ele ser uma figura inexistente porque, entre 
outras, tem que ter uma capacidade analítica, saber desenvolver hardware. Na 
verdade, para a área de computação é uma grande oportunidade. Resgatarmos 
um pouco no sentido de ficar com menos papel e mais ponto. Ele é um desen-
volvedor de hardware. O cientista de dados tem que ter uma habilidade, tem que 
ser proativo. Tem que ter uma habilidade investigativa e uma vocação empre-
endedora. Cientista de dados não é um consultor. Um consultor dá conselhos. 
Ele é um fazedor, arruma as coisas do jeito que tem que arrumar e, consequen-
temente, isso gera um resultado. O cientista de dados é um curioso nato que 
recebeu as devidas ferramentas para fazer isso. 

Existe uma mudança cultural e de capacitação que é muito mais profunda e que 
se não acontecer teremos um monte de Ferrari na rua que ninguém sabe dirigir. 
Foi publicada uma notícia em um jornal: um motorista arrebentou a Ferrari dele 
em São Paulo, no valor de R$ 1.200.000,00, com uma semana de uso. É isso, 
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o cientista de dados, o pseudocientista de dados irá jogar tudo no chão, jogar 
toda a infraestrutura de uma só vez. Quebrará a empresa, será um desastre. Os 
Estados Unidos são mais flexíveis, eles têm essa figura de Major, o que facilita 
muito as coisas. No Brasil entra logo o pessoal da regulamentação, o que gera 
uma confusão danada. Já existe uma série de ênfases de cursos em Data Scien-
tist. Algumas universidades do Brasil já estão se organizando para isso, mas a 
questão não é uma coisa de Pipe Line. Tem uma lógica de cultura, a cultura de in-
centivarmos as pessoas a terem essa curiosidade, a não se acomodarem.Talvez 
seja um dos maiores desafios que enfrentamos. Temos uma experiência muito 
interessante do ponto de vista acadêmico por ter trabalhado a metodologia da 
construção das aplicações de Big Data não no sentido de geração de muito pa-
pel, mas no sentido de termos um conjunto de perguntas e questionamentos. 

Existe uma lógica tradicional, mas o interessante é que estamos construindo 
isso como um Wick. Todos discutem e o resultado dos nossos cursos de proces-
samento de dados massivos. É construído como um equilíbrio, dado a escassez 
de material e da informação em geral para criação desse tipo de aplicação. O po-
tencial que temos atualmente em Big Data é muito grande, seja pelo que temos 
em resultado ou em termos das perguntas técnicas. Existe uma efervescên-
cia que há muito não se via na área de processamento paralelo e distribuído. A 
questão importante, quando falamos de processamento massivo, é o processa-
mento paralelo, as técnicas de processamento paralelo distribuído. Existe uma 
quantidade de técnicas muito grande, mas é preciso um maior desenvolvimen-
to nesse sentido. Os pacotes existem em torno de Hadoop, que é um modelo. 
Atualmente existem dezenas de aplicativos rodando em cima de Hadoop.E  o 
que isso significa? Que irá demorar um tempo para que isso se consolide. No 
cientista de dados, o know-how continua sendo importante, mas existe um con-
trassenso. A computação promoveu e segmentou um nível massivo de automa-
ção nas últimas décadas, só que isso é um paradoxo, porque a quantidade de 
trabalho aumentou. Big Data não resolve o problema dos dados que são ruins e 
infelizmente a tendência é só piorar. Isso porque é diversificado, traz coisas de 
fontes muito mais descontroladas. A questão de texto e dados textuais. 

Quando pegamos dados de redes sociais, estamos fazendo um processo clás-
sico de desconstrução da língua portuguesa. Ou seja, quando lemos as mensa-
gens de redes sociais, de doze palavras usadas pela pessoa na mensagem, seis 
não são válidas na língua portuguesa. Existem erros de ortografia, distorções, 
abreviações desconhecidas e gírias. O problema do dado não estruturado é cul-
tural. Isso no Brasil. Não há tecnologia estrangeira que saiba lidar bem com tal 
peculiaridade cultural, ou seja, a questão dos dados só irá piorar. Existe questão 
em processamento paralelo que dá errado. Isso ocorre toda vez que você se de-
para com algum processamento que é dito irregular. O processamento regular 
é muito bem resolvido. É regular no sentido de que do que será feito em termos 
de computação, não depende da natureza da entrada. Esse conceito é impor-
tante. Um processamento regular é uma multiplicação de matrizes, linha por 
coluna, algo que possa ser previsto, conhecimento exato do que há na compu-
tação. Esses algoritmos estão devidamente desenvolvidos e são excruciantes. 
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Quando temos um algoritmo que é irregular, é difícil saber o que pode causar na 
máquina, podendo causar estrago no algoritmo que será feito, em termos de 
demandas de comunicação e de processamento, entre outros. Devemos ficar 
atentos a uma lógica que atualmente não ocorre, mas irá ocorrer. 

Big Data não é eficiente computacionalmente falando. Essa questão em algum 
momento irá se traduzir em custo. Em algum momento irão pensar que é des-
perdício, a  máquina está à toa, a rede está inutilizada e o disco não está arma-
zenando. Atualmente, essa questão não ocorre porque existe a preocupação em 
conseguir rodar e implementar. Falta privacidade. Quanto maior a operação de 
Big Data, maior a invasão de privacidade. Estamos vivendo um momento em 
que estão começando a explorar o poder em relação aos dados. O Google, por 
exemplo, não sabemos direito o que ele tem. Mas mesmo redes mais abertas, 
como o Facebook, têm um modelo misto que delega para o usuário e, mesmo 
assim, algumas vezes ocorre escândalo em relação à quebra de privacidade. O 
Twitter está começando a restringir o que é possível coletar a partir dele. Priva-
cidade, disponibilidade e exploração comercial dos dados que essas empresas 
têm criará um triângulo que não será simples de destravar e que irá gastar al-
guns anos até chegarmos a um consenso. Existe uma estimativa que metade 
das contas do Twitter são falsas. Outro aspecto da incerteza dos dados que es-
tão associados e é um tipo de problema. Não fomos acostumados a lidar, com 
essa lógica da internet de vale tudo. Isso também se tornou um desafio grande 
quando falamos de dados não estruturais. O que é proveniência? De onde veio 
esse dado? Quão confiável é esse dado? Quem já colocou a mão nesse dado? 

Atualmente, temos, talvez, o maior repositório de fotos ruins que jamais se 
imaginou na história da humanidade. Os celulares e o Facebook estão lotados 
de porcariada com fotos horríveis. E o que vai acontecer? Qual é o momento 
seguinte do Big Data? São as fotos ruins. O pessoal começará a empilhar por-
cariada de dado mal processado, coletado, analisado e o que vamos fazer com 
essa lixarada? Nessa situação não sabemos o que é lixo. Como iremos controlar 
a proveniência dos dados não só de entrada, mas os gerados internamente? 
Estamos propondo que as pessoas façam MapReduce sistematicamente para 
tudo, pois isso irá gerar um volume de dados muito maior do que o volume ori-
ginal e pior, em termos de qualidade em muitos casos. Em relação à questão 
dos perfis de atuação e uso: de quem é esse perfil? Quem é essa pessoa? Qual o 
rearranjo, qual a profissão que vai sumir? Quando tivemos a situação da plata-
forma alta para plataforma baixa, o digitador sumiu. Quem que irá sumir agora? 
Quem que irá aparecer? Quem é essa pessoa? Como  irá ser formada? O que ela 
tem que aprender? Essas são perguntas que, na condição de acadêmico, acaba 
sendo como oportunidades. É preciso de alguma forma pavimentar o caminho 
que eventualmente promoverá a sua evolução. 

Temos um projeto de pesquisa com a Dataprev nesse contexto. Alguma coisa pi-
loto, pequena exatamente para tentar entender onde essas questões ocorrem. 
A lógica são técnicas de inteligência em previdência, potencial da integração de 
dados estruturados e não estruturados, o que é uma infraestrutura para pro-
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cessamento massivo. Existe uma série de dúvidas. Como você lida com proble-
ma de paralisação, esse tópico é muito importante nesse projeto, a questão de 
capacitação, de transferência de tecnologia. O resultado principal desse projeto, 
além da prova de conceito em si, é despertar para o problema de capacitação 
que é gigantesco. As empresas devem reservar, da mesma forma que se reser-
vou tempo significativo para o pessoal produzir papel, um tempo significativo 
para o pessoal estudar e aprender. Para lidar com toda essa diversidade e esse 
dinamismo e, muitas vezes, com conceitos que nunca foram trabalhados ante-
riormente. Toda lógica de Big Data trará uma demanda de capacitação para que 
seja efetiva. Queremos formar curiosos. Os cientistas de dados são curiosos. 
Criamos a lógica de que vamos ter uma lógica de estudo, porque as novidades 
vêm em uma velocidade muito grande.

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Flávio – Dataprev: Em relação à questão do perfil 
do cientista de dados, que tem que ter uma grande 
capacidade analítica, pelo menos, como formação, 
desejo saber se o entendimento seria na linha de 
computação evolucionária?

Wagner Meira – UFMG: Na verdade, tem de tudo. 
Desenvolvedor de software é aquela pessoa que 
tem uma capacidade de desenvolver scripts, progra-
mas bastante abstratos, como aqueles em PIG, e 
embute algo muito importante, o raciocínio algorit-
mo, atualmente muito encapsulado dentro da área 
de computação. Esse tipo de formação de capaci-
dade de raciocínio algorítmico irá se espalhar mais 
amplamente com as demandas de Big Data. Em um 
segundo nível, ou seja, a partir do momento que a 
pessoa começar a fazer coisas mais complexas do 
ponto de vista de atuação como cientista de dados, 
o profissional terá que entender cada vez mais os 
detalhes e os princípios que regem as técnicas. Exa-
tamente para não entrar na lógica de que todo o 
prego é parafuso, ou coisa do gênero. Infelizmente, 
hoje em dia, o fato de termos uma solução já basta. 
Eventualmente, a procura por soluções melhores  
irá motivar cada vez mais as pessoas a se aprofun-
darem, a se especializarem e entenderem um pou-
co mais sobre o que elas estão fazendo, da mesma 

forma que hoje temos pessoas que geram funções 
dinâmicas em planilha, histórico em bancos de da-
dos e coisas do gênero. Podemos ter motivações 
para novos desenvolvimentos.

Antonio – Dataprev: A questão da amostragem 
estatística tem trazido resultados satisfatórios até 
o momento. Como é que tratamos isso com o Big 
Data? Já comprovamos que trazemos melhores re-
sultados ou não foram feito os estudos?

Wagner Meira – UFMG: Você é estatístico?

Antonio – Dataprev: Não.

Wagner Meira – UFMG: O ganho que pode haver 
é um ganho de eficiência computacional. Reduzir a 
quantidade de dados que será processado é a sa-
ída. O grande desafio, quando se fala de modelos 
amostrais para Big Data, é a entrada, porque todo 
o modelo de amostragem se baseia em um mode-
lo de distribuição da população. Só que para mui-
tas coisas em termos de Big Data não temos esse 
modelo. A sua amostragem pode estar corrompida 
na origem. Qualquer coisa coletada em termos de 
internet é amostral. Em outros domínios isso pode 
ser muito mais complicado. A pergunta complicada 
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não é a pergunta do Big Data:  é a pergunta sesta-
tística. Se a amostragem é significativa ou não em 
relação à população que está sendo mostrada. Há 
vários casos onde não se tem o modelo que permite 
garantir essa significância estatística. Computacio-
nalmente é um processo simples, a parte compli-
cada é o não computacional. Escolher quem irá e 
quem não irá usar.

Fabiana – Banco do Brasil: Fui estudar Ontologia 
e Web Semântica e a impressão que tive com Big 
Data é que todo mundo irá escrever regra para fazer 
pergunta de forma mais dinâmica. Temo que essas 
regras não estejam maduras o suficiente para pas-
sarem por uma validação de verdade. Essa regra é 
verdadeira? Como está o encaminhamento em rela-
ção a utilizar algoritmos do ponto de vista de onto-
logia para uso do Big Data? Isso está sendo explora-
do ou será mais para frente essa integração? 

Wagner Meira – UFMG: A semântica não entrou 
em rota de colisão total com Big Data, está en-
capsulado dentro das técnicas. Alguns algoritmos 
fazem uso dentro de uma lógica de conhecimento 
prévio, da informação semântica que temos, seja 
para fins de segmentação e evidência, de rotular, de 
treinamento, entre outros. No ponto de vista de ex-
plorarmos isso em um contexto de Big Data, o pro-
blema não é a semântica, mas, sim, como iremos 
trazer algoritmo para um ambiente paralelizado 
com essas características e esses tipos de dados. 
A semântica realmente trabalha em uma linha em 
paralelo no processo. Não entra em rota de colisão 
dentro dessa história. Mas, por outro lado, temos 
uma pergunta que não está respondida. A partir do 
momento que buscamos semântica, o quanto o Big 
Data pode ajudar a trazer essa semântica? Que é 
o uso invertido, ou seja, usamos algoritmos para 
buscar semântica. O que temos de mais popular 
atualmente é o que chamamos de Cloud Sourcing, 
que nada mais é do que várias generalizações. 
Nessa estatística que metade das contas no Twit-
ter são falsas, são robôs, são contas criadas auto-
maticamente, temos toda uma lógica de que essas 
pessoas criadas automaticamente dialogam com 
usuários, fazem postagem. Coisas como Big Data 
permitem massificar esse tipo de interação. Então 

sumarizando um pouco da resposta. Semântica é 
e será um problema por muito tempo, exatamen-
te pela falta de contexto e pela ambiguidade que é 
inerente à língua. Todo o tratamento de texto não 
estruturado tenta se agarrar ao que encontra, mas 
é normalmente muito complicado. 

Outro fator também complicado é a questão de 
qualquer atividade de previsão. Porque existem 
dois mundos, quando falamos de inteligência de 
negócios, Big Data, mineração é o mundo descriti-
vo,  mundo preditivo. Então, essa questão semânti-
ca é muito importante, a incorporação dos modelos 
como Ontologias e Web Semânticas, que nada mais 
são que representação do conhecimento de uma 
maneira estruturada, e a exploração vem aconte-
cendo no contexto de várias técnicas. Essas técni-
cas podem ser acopladas no ambiente de Big Data 
sem qualquer dificuldade. 

Alberto – Dataprev: Voltando ao poderoso cientista 
de dados, até temos essa produção em massa de 
profissionais com esses perfis. Seria válido começar 
com duas pessoas, podendo assim encontrar uma 
parte do perfil em um e uma outra parte, em outro, 
e juntarmos esses dois para começar a fazer esse 
trabalho? Havendo a dificuldade de mensurar a es-
sência computacional, quanto custa para a empresa 
produzir Big Data e produzir resultados para essa 
Big Data? Como o mercado atual, que já trabalha 
com isso, faz para cobrar dos clientes?

Wagner Meira – UFMG: Em relação ao cientista de 
dados, acredito que todos os esforços de criação de 
massa crítica e de tração de conceitos, de conscien-
tização e de apropriação de técnicas são muito bem-
-vindos. Isso dá resultados surpreendentes. Há quatro 
anos, iniciamos um curso de visualização de dados 
em formações na UFMG e começamos do zero. Isso 
ocorreu porque as pessoas com quem conversamos 
ou tinham uma visão muito conservadora ou eram ar-
tistas. Foi sugerido que devíamos sistematizar de al-
guma forma. Computação é a arte da sistematização. 
Portanto, começa a surgir uma cultura em termos de 
visualização de dados. O ponto fundamental é criar o 
ambiente para que isso germine, e isso depende muito 
da visão pessoal e também da clemência das pessoas. 
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Na prática, temos que trabalhar com o que temos e 
talvez a mudança de perfil de cultura e de posiciona-
mento seja muito importante nesse momento para 
construir, pavimentar um terreno para frente. Em rela-
ção à cobrança, não existe resposta exata. Nesse sen-
tido, as lógicas de mercado são complicadas e incom-
pletas. Se cobrar pelo homem/hora, pode ser que, ao 
termos uma lógica de incrementar ou de aprendizado, 
quem te contratar primeiro irá entrar pelo cano. Se co-
brar pela saída, estará cobrando não pelo que entrega, 
mas pelo que a internet gera. Se a internet gerar mais 
dados, irá cobrar mais caro. É uma lógica ruim que co-
meçamos a pautar pelo fator que não é o importante. 

Marta – Dataprev: Será que o papel do desenvol-
vedor, que faz algoritmo, poderia dar resultado ou 
não? Realmente, tem que haver a criação de um 
novo perfil do próprio estatístico codificar?

Wagner Meira – UFMG: Não, temos que juntar os 
elementos. Se eles não estão em uma só pessoa, 
isso é programação paralela. Juntamos mais um 
processador e temos que estar cientes de que ha-
verá uma fricção. A fricção é óbvia, existe em vários 
lugares. Temos que ter ciência, que iremos juntar 
esses perfis heterogêneos e tem que haver uma 
querência da parte deles de fazer.Tem que haver 
flexibilidade em entender um pouco o que o ou-
tro faz, para que o diálogo se estabeleça. Veja o 
perfil das pessoas, elas precisam querer interagir. 
Tem que ter a lógica do curioso. Precisam querer 
entender o negócio de programação paralela não 
só quais são os princípios estatísticos. O sistema 
universitário brasileiro tem essa lógica de que a 
pessoa escolhe a profissão no vestibular. A maioria 
das universidades é organizada dentro de um mo-
delo matricial, mas que, na prática, não é matricial, 
porque existem departamentos que dominam os 
cursos. O curso de Estatística é dominado pelo De-
partamento de Estatística, o curso de Computação 
pelo Departamento de Computação  e na teoria não 
deveria ser assim. Era para ser uma lógica matricial. 
Infelizmente isso promove esse tipo de situação e 
temos que tentar corrigir na saída. A nossa própria 
lógica de vestibular, em escolher o curso antes, in-
centiva que as pessoas verticalizem e aprofundem 
muito rapidamente.

Rigan – Dataprev: Foi citado o R como um hardware 
livre que está sendo usado amplamente no univer-
so de Big Data. Existe alguma customização especí-
fica para lidar com R nesse universo, principalmen-
te, em termos de gerenciamento de memória? A 
parte do script do R seria o mínimo em requisito de 
capacidade algorítmica que esse perfil tem que ter 
ou não? Isso está muito para baixo?

Wagner Meira – UFMG: Sim, é uma iniciativa que 
vale a pena analisar historicamente. O R está den-
tro daquela lógica de hardware livre, que surgiu por 
conta do S. Existia uma linguagem em S  do pacote 
estatístico que era muito popular. O Google pensou: 
tem o S, então vou fazer o R. E foi adquirida. Ou-
tra lógica interessante é a do Hadoop. Existe uma 
expressão em inglês que se chama “The People in 
Points”, significa a hora em que a tecnologia explode 
e fica popular. Houve uma oferta tal de pacotes e 
algoritmos implementados que resolvia uma quan-
tidade grande de problemas em bioinformática. 
Com isso, as pessoas passaram a adotar o R pesa-
damente. O primeiro curso que usou R extensiva-
mente na UFMG foi a bioinformática.

Rigan – Dataprev: Mas com dados pequenos?

Wagner Meira – UFMG: Não, para grandes bases 
de dados biológicos. Grandes não dentro dessa 
lógica de Big Data. O R e até essa experiência da 
bioinformática reforçam o fato da necessidade de 
habilidades de desenvolvimento de hardware ou de 
conhecimento para que a pessoa consiga navegar 
razoavelmente. Assim seria uma linguagem inte-
ressante para a pessoa fazer manipulações amplas 
de dados, utilizar técnicas complicadas. Existe uma 
oferta de pacotes de desenvolvimento em R que é 
absurda. Por esse motivo mantém essa liderança, 
existe uma cultura, uma comunidade estabelecida. 
Por outro lado, está a questão de paralisação em 
R, não sei profundamente, mas entendo que está 
bem preliminar. Existe uma biblioteca do Hadoop 
que se chama Mahout, uma biblioteca que tem um 
monte desses algoritmos de aprendizado de má-
quina. Mas não foi possível ver uma coisa parecida 
em R, até porque essa coisa do Java no Hadoop li-
mita muito o que as pessoas fazem. Isso é a próxi-
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ma coisa que deve cair em breve. Esse Java todos 
sabem que é ineficiente. Ele é muito bonito, muito 
elegante, mas do ponto de vista de processamento 
em volume é ineficiente.

Rigan – Dataprev: O desenvolvimento de scripts em 
R era um bom começo?

Wagner Meira – UFMG: Sim. É um bom exemplo 
porque existem várias pessoas em outras áreas 
sem formação específica em computação e que fo-
ram embora com o R. Às vezes fazem bobagem, às 
vezes a coisa fica meio ineficiente. Mas deu aquele 
estalo algorítmico na cabeça das pessoas. E isso é 
algo muito importante, no médio e no longo prazo 
faz uma diferença danada. Sair da lógica do pacote 
fechado e passar a pensar nas estratégias dos algo-
ritmos, dos procedimentos que irá gerar. Isso é uma 
realidade difícil de conseguir motivar normalmente.

Leonardo – Dataprev: Considerando a lógica do Ford 
T e entendendo que essa questão do Hadoop é um 
Middleware te direcionando para certa solução, por 
que não investir em uma solução de Grid, em vez de 
simplesmente direcionar? Por que não investir em 
uma solução de processamento paralelo em vez de 
seguir nessa linha de Big Data, de Hadoop? Sabemos 
que existem as facilidades, existem os custos para 
pegarmos e pensarmos em processamento parale-

lo puro. Qual seria a diferença e qual seria o ganho? 

Wagner Meira – UFMG: Esse é um ponto importan-
te. É outro grande desafio para todas as organiza-
ções lidar com um hardware em um sistema ou algo 
não executado, em que não existe realmente uma 
garantia fechada e ampla, mas que, por outro lado, 
existe uma massa crítica crescente e muito gran-
de. O Hadoop atende algumas das demandas, qual 
o custo de apropriação dele e o eventual custo de 
desenvolvimento? Essa resposta é difícil de expor, 
porque depende muito da empresa. Atualmente, 
um número grande de empresas tem ido pelo ca-
minho Hadoop. As plataformas de computação pa-
ralela existem há muito tempo. E nem por isso caí-
ram no gosto, na alça de mira de muitas empresas. 
Quanto teríamos que investir internamente ou na 
aquisição de produtos para atingirmos um nível de 
Hadoop? Essa ficção criada por esse tipo de hardwa-
re aberto, livre, se mostra cada vez mais presente, 
porque sempre existiram pacotes fechados e que 
dão um nível de garantia de um ciclo de evolução. 
Quando nos deparamos com uma avalanche, como 
essa coisa do R e do  Hadoop, esse tipo de modelo 
é profundamente questionado. Vale a experimenta-
ção, mas sempre com o olho aberto e muito claro. 
Desenvolver sistemas paralelos pode ter um nível 
de impacto e de absorção do ponto de vista de dre-
nar recursos que pode ser muito significativo.
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Meu nome é Dan Reznik, moro no Rio de Janeiro, sou diretor-fundador de uma 
empresa de consultoria chamada UPS Soluções, fundada há nove meses. Essa 
palestra que irei realizar para vocês será sobre aplicações de Big Data Analytics 
para o Governo. Antes da palestra, quero agradecer o convite feito pela Simone 
e pela Marta, pessoas que eu conheci na minha primeira palestra de Big Data 
há seis meses. Estou muito contente em estar aqui. Quando cheguei, observei 
aquele quadro ali atrás e tirei uma foto. Está escrito aqui: Mapa Estratégico da 
Previdência Social. E quantas pessoas aqui são da Previdência Social? Então, 
tem mais da metade. Não preciso ler qual a missão, a visão, o fortalecimento da 
pretensão social, excelência de atendimento, inovação. Mas o fiz aqui rapida-
mente porque sabia pouco sobre o que a Previdência Social está fazendo, o que 
almeja fazer, então, pude observar: Participação – Promover ações de inclusão 
e permanência no Sistema Previdenciário. Depois posso falar detalhadamente 
sobre o que penso que é a aplicação “Promover a melhoria de qualidade e servi-
ços, Date Analytics”. Sou carioca e morei 23 anos nos Estados Unidos. Tive o meu 
PhD em Computers Science, pela US Brooklin há 11 ou 12 anos. Esses últimos 11 
ou 12 anos passaram extremamente rápido. Há dois anos voltei para o Rio de 
Janeiro sem lenço, nem documento e comecei a me enveredar em uma área que 
nunca tinha enveredado, que é Date Analytics. 

Nos Estados Unidos trabalhei em software de automação industrial em Sines, 
fundei uma empresa de energia solar, que foi vendida para a General Electors. 
Estou trabalhando em software nessa empresa também, mas Date Analytics es-
pecificamente só realizei quando voltei para o Rio e, por coincidência, um colega 
meu tinha fundado o Peixe Urbano. Ele falou: “Dan, precisamos de você para 
assumir essa área de dados, porque o Peixe Urbano vende cupons para 20 mi-
lhões de usuários e manda 20 milhões de e-mails por dia sem ter uma estratégia 
de personalizar os e-mails, quanto menos uma tecnologia.” Então, arregacei as 
mangas. Durante 18 meses desenvolvemos um motor de recomendação para o 
Peixe Urbano, que, basicamente, pegava 20 milhões de e-mails e olhava para o 
usuário recebedor do e-mail, formatando as ofertas do dia de acordo com o cara. 
Dados, histórico de clicks dele. Saí do Peixe Urbano há nove meses, fundei a UPS 
Soluções e entrei com o viés muito grande de entender quais eram as aplica-
ções para a saúde. Ao longo desses meses escrevi dois artigos: Como Aplicar 
o Big Data em Empresas de Saúde e Big Data no Combate a Fraudes na Saúde. 
Existem maneiras específicas de aplicarmos técnicas de análise de dados e im-
plantação de Big Datas para fraude na área de saúde, tanto para a área pública 
quanto para a área privada. 

Organizei a palestra em três modos. Comecei a olhar para o Big Data há nove 
meses e o bebê agora está para nascer. Estamos em maio de 2013, nove meses 
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após minha primeira palestra na FGV. Essa é a minha segunda palestra. Tenho 
a sorte de estar envolvido em vários projetos de Date Analytics e quero passar 
um pouquinho da experiência que estou tendo e como isso se relaciona ao que 
penso ser o Big Data e como isso se relaciona ao que acredito que sejam as apli-
cações para o Governo. Ontem fiz o site original e penso que esse termo Big Data 
é um termo um pouco esquisito, porque abarca várias questões. A minha lição 
é um guarda-chuva que abarca várias questões, bancos que não são aqueles 
tradicionais, Notes Only, Silcow, dados multi-estruturados. Estamos lidando com 
banco de dados que interpretam dados estruturados e dados não estruturados, 
por exemplo, texto, imagens, voz, especialmente texto. Viver técnicas e plata-
formas de visualização interativa. Essa área está crescendo muito. O professor 
Wagner falou disso anteriormente, existem modelos computacionais diferen-
ciados. Existem plataformas onde você coloca um terabyte de dados todos em 
memória. Você tem ganhos de velocidades de 100 a 1.000 vezes sem mudar 
nada, simplesmente coloque um terabyte no seu servidor. 

Continue usando o Silcow Service ou o que vocês usam. Tem-se aceitado o con-
ceito de escalabilidade horizontal. Existem, no mínimo, 20 sistemas onde você 
supostamente, sem trabalho algum, pode colocar máquinas uma do lado da ou-
tra e elas milagrosamente vão trabalhar em harmonia. Tem esse lado digamos 
mais científico de modelos preditivos, um guarda-chuva que é o Date Analytics. 
Date Analytics engloba, além de modelos preditivos, modelos descritivos, mode-
los prescritivos, várias técnicas aqui dentro: Análise de texto, machine learning, 
etc. Vejo o Big Data como um guarda-chuva. Esse guarda-chuva é complexo, ele 
não vai em direção alguma específica, é o movimento de várias coisas aconte-
cendo ao mesmo tempo. Vou provocar vocês e fazer algo um pouco polêmico. 
Mostrar um pouquinho para vocês a face negra do Big Data. Duas semanas atrás 
saiu um paper da Microsoft Resort, descrevendo um estudo extremamente sério 
e extensivo sobre as diferenças do que foi feito até hoje. Mas antes de fazer essa 
comparação, venho estudar quais são as tarefas medianas dentro das empresas 
analíticas da Microsoft. Isso é um histograma, esse eixo aqui é um eixo logaritmo.

Colocar 100, 10, 1 giga, 2 gigas, isso é a frequência, mais de 80% das tarefas ana-
líticas da Microsoft não mexem na Microsoft 2013, 80% é abaixo de um terabyte. A 
média: 14 gigabytes. O que realmente estamos tirando do Big Data e do Skywap :  
a maioria das tarefas analíticas do My Yahoo, do Facebook, da Microsoft e do Google 
em 2013, que não lidam com grande massa de dados. Utilizar cluster em dezenas 
ou até centenas de máquinas é completamente maluco. Cluster de produção na 
Microsoft opera em massa de tamanho mediano de 14 gigas. 90% das tarefas 
pelo Facebook contêm menos de 100 gigabytes de dados. Isso é um décimo de 
um tera. São 10 mil avos de um Tera. Facebook, 100 Terabytes, mas as tarefas 
deles têm menos de 100 Gigabytes. Precisa de uma máquina para uma tarefa 
de um terabyte, compre o seu Cluster. Mas faça uma análise de custo-benefício, 
porque  99% das suas tarefas não vão precisar desse Cluster. Skywaps de oito 
máquinas é pior do que um único servidor, em nove de cada 11 tarefas da Micro-
soft. E ele não é melhor do que o Cluster. Skywap 16 é pior em desempenho por 
dólar e bem pior em desempenho por watt. Se querem economizar energia, não 
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adiram ao Cluster, ele é bem pior. Em minha opinião, isso é o resultado do paper. 

O pessoal das empresas quer o Big Data porque é legal, é um brinquedo novo. 
Realmente, existem coisas legais dentro deles, mas para que preciso disso? Só 
estou gastando dinheiro para brincar dentro da minha empresa? No Big Data, 
historicamente não precisa jogar nada fora, mas podemos potencializar todos 
os seus dados e obter resultados com mais rapidez. Não tem grande compli-
cação. Estamos falando de infra. Projetos de Date que não dão certos porque 
focam em tecnologia e não no problema. Quem falou isso foi Date Science Master 
do Governo dos Estados Unidos, recentemente. Existem pessoas que têm uma 
grande complexidade na frente e são elas que buscamos. Exploração, visualiza-
ção, modelos algoritmos, Date Quality, Master Date, precisamos de uma equipe 
multidisciplinar. Tentei montar essa equipe no Rio de Janeiro. Somos seis pes-
soas, brasileiros, estamos tentando fazer isso aqui no Brasil. Podem me chamar 
de louco, mas não sou de uma empresa americana apesar de ter morado 20 
anos nos EUA. Existe algo que é inato nesse negócio de Date Science, posso 
garantir a vocês. O que pensamos que seja uma proposta de valor de uma em-
presa para o setor público ou privado: abrir canais com diretores-executivos e 
gestores de programa ou de negócios? Uma empresa de consultoria de Date 
Analytics deve conseguir falar de negócios. Esses projetos são de negócios, não 
são projetos de tecnologia. Identificar oportunidades e desafios chave. 

Identificar como o Big Data Analytics poderá fornecer vantagens, assistir aos ór-
gãos  potencializar os benefícios das novas tecnologias e processos, coordenar 
e acompanhar a abordagem, a adoção. É isso que estamos fazendo. Vou relatar 
um pouco sobre a experiência realizada em 2011, 2012. O que fizemos espe-
cificamente? Pegamos três bases (Democracia, Clicks e Compras) que o Peixe 
Urbano tinha de 20 milhões de usuários, jogamos isso no motor preditivo de 
tal maneira que as ofertas do dia fossem reorganizadas em três portais para 
um indivíduo específico. De 20 milhões de pessoas, cada um tinha a sua visão 
do que o Peixe Urbano estava oferecendo. Então, por exemplo, se naquele dia 
o Peixe Urbano estivesse oferecendo balanceamento e álbum de fotos, sei que 
o usuário já comprou muito de automotivo, um pouco de estética e um pouco 
de gastronomia, reordeno de tal maneira que ele veja no topo o que é mais 
relevante e mais provável que ele compre. Conseguimos um aumento de 20% 
de vendas com isso. Foi uma coisa absurda. Não vou falar de como resolvemos 
esse problema por conta do tempo que temos aqui, essa questão era o produto 
final, o consumidor lia o nome dele lá: “Leonardo, confira as suas ofertas per-
sonalizadas.” Dessa forma ele recebia isso, aquilo e o título do e-mail também, 
o assunto já estava preparado para ele abrir o e-mail. Com isso conseguimos 
otimizar um funil de compras de 20%. 

Existe um paralelo em relação a Previdência Social. Estamos tentando informa-
ções personalizadas para os clientes da Previdência Social. Olhar para o histó-
rico de atividade dele e produzir relatórios, informações que sejam pertinentes 
a ele especificamente. Em duas semanas, inicio o Projeto 12 de Integração de 
Dados do Cidadão. Não posso falar em qual estado, mas é um grande estado 
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do Brasil. Você tem vários dados estruturados no mesmo banco, por exemplo, 
o número do cliente, primeiro nome, nome do meio, último nome, a data de 
nascimento, o CPF e o endereço, e tenho outros clientes que são os mesmos, 
por exemplo, o cliente está como J e não está escrito James. Às vezes, o nome 
está escrito de maneiras diferentes, as letras não estão soletradas da mesma 
maneira. Como reúno todos esses dados e crio um artigo mestre, um registro 
mestre que fala: “Todas essas pessoas aqui que vêm de uma ou várias fontes 
reverenciam a mesma pessoa?” Vocês podem pensar em duplicação, compre-
ensão, fraude. Acredito que isso seja o retrato comum de várias empresas no 
mundo, especialmente no Brasil. Visualizo isso nos clientes, eles foram desen-
volvendo bancos de dados. Clientes, produtos, fornecedores, contatos, funcio-
nários, campanhas de marketing. Acredito em uma arquitetura mais racional e 
essa é a tendência nos próximos dez anos, racionalizar as empresas em torno 
de uma camada intermediária que leva vários nomes. 

Vou passar para outro projeto que irei realizar e que tem me deixado muito ani-
mado. Um grande hospital, um dos maiores hospitais do Brasil, um dos mais 
avançados, está interessado na busca semântica de texto de laudos médicos. 
Por quê? Você tem milhões de laudos de exames de imagens, estão em texto, 
já estão digitados. O médico quer o laudo de determinado paciente, que tomou 
algum antibiótico. O antibiótico pode ter vários nomes. Como fazem as pes-
quisas usando antologia, com Strings, Comets aproximados, que bom que fize-
mos isso. Encontrei um site chamado Escritores em Ciências da Saúde e está on 
line, qualquer pessoa pode acessá-lo. Pegamos gratuitamente todos os termos 
médicos que já estão em uma antologia. Temos abaixo da palavra doença 10 
mil conceitos organizados hierarquicamente. Os sinônimos de cada uma des-
sas doenças estão no site, então penso que isso é a base de uma ferramenta 
de busca semântica para laudos de textos. Estamos visualizando dois tipos de 
interface: uma primeira interface onde queremos fazer uma pesquisa sobre uma 
massa de laudos, ela não é individual. Pretendo pegar uma massa de laudos de 
um só grupo de 55 anos ou 74 anos de idade. Quero saber quem tem diabetes 
(diabetes às vezes não está escrito como diabetes). Esse mecanismo faz todo 
esse processamento na árvore de antologia, outro deslumbramento muito in-
teressante com o médico e com o paciente individual. Chego ao hospital e o 
médico quer saber tudo que já passei. Todos os exames que realizei e o que os 
laudos médicos dizem sobre mim.  O fato é que atualmente existe um problema 
muito dificultoso em hospitais. Identificar o paciente quando ele entra. Você já 
esteve aqui? Ah, o senhor é semi analfabeto? Qual é o seu nome? Não sabe? 
Esqueceu o seu CPF? Quem é o senhor? Muitas vezes esse paciente já reali-
zou dez exames caríssimos e eles não conseguem recuperar os exames, porque 
não conseguem identificar o paciente. Percebe como isso aponta para os dados 
mestres, para os hospitais brasileiros? As redes SUS, todos os órgãos de saúde 
deveriam ter dados mestres que fazem esse casamento. O governo americano 
publicou há duas semanas um estudo vasto sobre todas as unidades clínicas 
públicas e particulares e os gastos destas unidades. Consegui obter em um site 
do governo americano os 600 pacientes do Medical Care, que é um sistema de 
saúde socializado. Cada sinistro contém o procedimento, o tipo de procedimen-



33Fórum de TIC Dataprev Soluções e Big Data

Aplicações de Big Data Analytics para o governo
Dan Reznik

to, o diagnóstico, os dias de internação daquela pessoa, o sexo do paciente, a 
idade e o custo daquele processo, daquele procedimento. Ele vê arbitrariamen-
te, dias de internação, qualidade. Se o paciente ficar muito tempo no hospital, 
chamo isso de baixa qualidade. Se ele custou muito também alego que tem um 
problema de gerência no hospital ou estão fraudando o sistema. Dessa forma, é 
possível perceber os hospitais que tem baixo custo e baixos dias de internação. 
Esse tipo de visualização rapidamente me permite fazer cortes, operações plás-
ticas, só pacientes com menos de 75 anos, só pacientes. 

Isso começa a me permitir visualizar e a entender a eficiência e a qualidade da 
minha rede hospitalar. Começo a direcionar pessoas de certos segmentos da 
população para certos hospitais. Por exemplo, tenho um problema de coração 
e tenho 75 anos? Queremos ter melhoras de modelos de fraude, de risco de 
crédito, usando tanto uma variabilidade no modelo preditivo quanto no méto-
do de seleção de variáveis. Os bancos não usam isso porque a combinatória é 
imensa. Quando você fala de sequência, você tem sequência de dez passos e 
tem um combinatório de dez fatoriais e assim por diante. Estou fazendo com 
uma universidade no Rio de Janeiro um motor preditivo para base que foi dis-
ponibilizada na web pelo Supremo Tribunal Federal. Imagine que eu seja uma 
grande empresa petroquímica no Brasil e queira saber se vale a pena entrar em 
um processo ou não com X, Y ou Z variáveis. Isso tem custo? Qual a duração? 
Será que há probabilidade de ser favorável? Qual vai ser o custo? Qual vai ser o 
próximo andamento? Qual a duração do próximo andamento? Isso é proposta 
de valor, isso é Returno on Investiment – Retorno de Investimento (ROI) de uma 
empresa. Esses investimentos vão produzir valor mensurável em termos de no-
vas oportunidades de negócios também.

Na Saúde, vamos identificar pacientes Golden Care, prevenir surtos de doença, 
identificar pré-crônicos, evitar readmissões, abuso e fraude. Prevenir, sabendo 
onde e como crimes ocorrem. Varrer registros financeiros históricos e apontar 
anomalias que possam estar associadas à lavagem de dinheiro. Anti-fraude, co-
leta de impostos, uma coleta de impostos na saúde. O governo a etiquetou 176 
casos como sendo fraude. Essa foi a distribuição das causas da fraude: corrup-
ção, pagamento, reembolsos falsos por despesas, etc. Vamos pensar em alguns 
fatores que o Date Analytics pode fazer. Corrupção, por exemplo, métodos de 
corrupção: licitação falsa e pagamentos por fora. Temos que nos atentar para 
indicadores de pedidos anônimos. Fraude na compra:  comparar preços pagos 
com contratos. Fraude fiscal: comparar declarações com receita. Fraude em be-
nefícios: encontrar pessoas não mais qualificadas. Evasão fiscal:  indicadores 
na área de pagamentos; quando existem compras pessoais, consumo anormal 
de gasolina. Identificar com telecomunicações, quando fazemos compras que 
estão acima do limite. Quebramos em vários pagamentos parecidos que ficam 
abaixo do limite, indicadores de contas quebradas, reembolsos, viagens, des-
pesas anônimas, cartão de crédito, locação de carro, fornecedores não autori-
zados. Tudo isso são pequenos algoritmos de Data Mining. Se rodarão rápido ou 
lento, temos que fazer uma consideração de infra. Uma das coisas legais que 
conseguimos fazer com plataformas eficientes é pegar um processo de sinistro, 
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por exemplo. O pedido de rrembolso em um processo de sinistro passa por um 
processo de validação. A seguradora da área privada não aceita automaticamen-
te. Passamos isso para um sistema parecido com o Cielo que aprovará a sua 
compra com cartão de crédito ou não. Queremos usar essas infraestruturas mais 
velozes para produzir esse tipo de ROI. Se interceptarmos a fraude, conseguimos 
recuperar aquilo. Se não interceptarmos, só é possível fazer reconciliação no fi-
nal. Conseguimos recobrar uma pequena porcentagem do que foi gasto. Observe 
as direções que a fraude está indo. Se tiverem dados estruturados, está indo 
para um regime de baixa detecção de base de regras, onde filtramos, realizamos 
cortes, agrupamos e fazemos casamentos. Criamos uma área de alta detecção, 
onde usamos técnicas de estatística, anomalias, segmentação, modelos de risco. 
Essa tendência já está acontecendo há 10 - 15 anos. O que é novo agora é o uso 
da hibridização com dados não estruturados. 

Antigamente, podíamos fazer busca das palavras-chaves, de alguma pegada di-
gital daquela pessoa. Agora, podemos fazer mineração de texto, busca semân-
tica, integração com estruturados. Essa tendência vai levando os mecanismos 
a terem alta detecção e poucos falsos positivos. Quando se detecta fraude, não 
mandamos a rejeição automaticamente. Redirecionamos o documento para 
uma equipe de revisão. Temos que aumentar a produtividade da equipe de re-
visão, queremos dar para eles falsos positivos. O fator humano estará sempre 
ligado na fraude, nunca iremos automatizar isso. Existem muitos casos comple-
xos. Na Inglaterra, existe um serviço mais eficiente. Quero pedir uma nova car-
teira de motorista, o site irá me requerer uma fotografia e uma assinatura. Se for 
mencionado que a pessoa já pegou o passaporte pelo serviço on-line do governo 
da Inglaterra e os dados já existem. É possível puxar a fotografia e a assinatura 
do cidadão. O sistema entende e me entrega a carteira de motorista. Isso cria 
eficiências, diminui número de dados. É isso que estou fazendo no Governo do 
Estado. Fazendo um novo registro com preenchimento automático do que falta. 

O cidadão chega para pedir um serviço público, fala o nome dele e o CPF. O sis-
tema de dados mestres deve estar disponível para o sistema puxar automatica-
mente os dados mestre dele. Estamos implementando isso. Imagina que coloco 
o meu nome Dan Reznik, aí o atendente vê: “Pelos dados mestres aqui têm três 
Dan Reznik no Rio de Janeiro.” Não vai ter. “O primeiro e o segundo tem CPF. “Qual 
é o senhor?, o atendente pergunta” “Ah, eu sou esse CPF.” Click! Todos os meus 
dados vão ser colocados ali automaticamente. Como começaria no Governo uma 
iniciativa de Big Data? Questões mais filosóficas de abordagem. Acho ruim ter-
mos uma abordagem transformativa, o melhor é focarmos em algum propósito. 
Começaria com usos imediatos, racionalizar o banco de dados, documentar os 
metadados de todos os bancos de dados do seu órgão ou de outros órgãos e 
focar em qualidade de dados. Primeiro, as aplicações de qualidade e racionali-
zação de duplicação, compreensão e consolidação de várias fontes, sempre res-
peitando a privacidade. Quando consolidada, entramos em um espaço onde está 
a  soma dos componentes, digamos assim, o todo é maior do que a soma dos 
componentes. Aquela pessoa pode ter as digitais independentes, mas, quando 
as juntamos, revelamos coisas que aquela pessoa não quer que saibamos. 
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Boa tarde. Meu nome é Thiago Vieira, vou apresentar um pouco a experiência de  
Big Data relacionada ao recente mestrado que fiz no Centro de Informática. Nela, 
partirmos de um problema que demandava o processamento de uma grande 
massa de dados e para isso utilizamos uma técnica específica para conseguir 
extrair as informações que precisávamos.  Quero enfatizar alguns pontos impor-
tantes sobre o MapReduce, em relação às experiências que vivi durante o meu 
mestrado e o trabalho que venho realizando na Anatel. Inicialmente, falando so-
bre as motivações de uso do Big Data, existe um gráfico de uma pesquisa recente 
que foi feita nas agências do governo federal norte-americano,  onde eles ava-
liaram a percepção dos gerentes e executivos das agências federais em relação 
ao Big Data e em relação aos desafios e aos investimentos que vem sendo feito. 
É uma pesquisa recente de março de 2013. Eles  perguntarem se concordam ou 
não que o Big Data representa uma possível transformação na forma com que o 
Governo trabalha. 45% dos gestores concordaram e 24% concordaram fortemen-
te. Percebemos que o governo norte americano tem uma preocupação bastante 
significativa com o que o Big Data pode trazer como potencial para mudar, para 
alavancar o seu potencial. Existe outro dado, que mostra o que tem sido feito 
atualmente relacionado ao Big Data, e o que eles esperam que seja feito no futu-
ro e isso relacionado a algumas áreas específicas. 

Outra questão é como isso está sendo explorado. Vimos que alguns dos gran-
des precussores exploração de Big Data são esses big players da internet, Google, 
Yahoo, Twitter. Dadas as suas características de terem que trabalhar com a gran-
de massa de dados, eles desenvolveram tecnologias que os tornaram aptos a 
extrair informações delas. Se não tivessem uma grande quantidade de dados, 
talvez eles ainda estivessem trabalhando com soluções normais. Mas como ti-
nham uma limitação tecnológica de desempenho, para conseguir armazenar, 
processar e fazer tudo aquilo em tempo, isso motivou o desenvolvimento de 
algumas tecnologias de processamento distribuído e outras ferramentas que 
tornam possível fazer essa análise em uma grande massa de dados. Essa neces-
sidade de avaliar grandes massas de dados e de explorar o potencial relacionado 
ao Big Date também presente em várias outras empresas,  como o Gartner.

Em 2012, esperava um investimento em Big Data da ordem de U$ 
22.000.000.000,00, seja no armazenamento, processamento e extração de in-
formações. Ainda no governo dos Estados Unidos, o Departamento de Defesa 
tinha um planejamento de investir, em 2012,  um montante equivalente a U$ 
250.000.000,00 em Big Data. Dada essa situação, é possível observar que os 
principais players que exploram esses conceitos são os big players, que são ex-
celentes em tecnologia e celeiro de ótimos profissionais. Mas isso aí estaria 
limitado apenas a eles. Será ue pessoas normais, como nós, também não pode-
riam explorar essa tecnologia,  fazer uso desse potencial, que é o Big Data e  de  
informação que ele agrega para angariar fundos com isso? Talvez, sim, mas te-
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remos algumas limitações e essas são muitas vezes relacionadas aos aspectos 
tecnológicos. Vou abordar, durante a apresentação, o que está relacionado com 
a capacidade de processamento de armazenamento. Existe grande massa de 
dados vinda de diversas fontes, são dados não estruturados e dados estrutu-
rados. São dados que vêm de fontes que os tornam difíceis de serem extraídos, 
por exemplo, vídeos, imagens, dados binários e advindos de uma série de for-
matos. Temos problema relacionado com a escalabilidade, muitas vezes temos 
que trabalhar com resposta sobre demanda. 

Temos um processamento sendo realizado e, de repente, tem um novo job que 
precisa ser inserido dentro daquele data center e precisamos ter a capacidade 
de atender aquele novo job dentro de um deadline (prazo), utilizando um parque 
atual ou explorando a elasticidade que você pode ter dentro de um data center, 
adicionando recurso e tendo escalabilidade horizontal. Outro ponto é o uso efi-
ciente dos recursos. Atualmente temos máquinas com recursos bastante ele-
vados, com uma baixa exploração do seu potencial, muitas vezes. Um exemplo 
são as máquinas com vários núcleos. A grande maioria das nossas aplicações, 
principalmente aplicações de Off Top, não contém essa habilidade de explorar o 
Multi Core. Por isso, muitas vezes isso vai para algumas aplicações servidoras, 
aplicações que não são tão modernas. Outro ponto é a utilização de recursos 
ociosos, que é de interesse saber se pode utilizar máquinas que não estão sen-
do utilizadas pelos servidores para fazer alguma espécie de processamento. 
Portanto, vejo como uma possibilidade de usar mais eficientemente os recur-
sos que estiverem ociosos à noite ou em algum horário do dia que possam ser 
utilizados para fazer processamento de algum job ou de alguma tarefa. 

Então, diante dessa situação, podemos extrapolar essa limitação com a possi-
bilidade da utilização de como está sendo distribuída. Há sempre essa busca de 
tentar tornar o uso da computação distribuída mais simples. Inicialmente, o que 
motivou a criação do MapReduce foi o fato de ter uma plataforma de distribuição 
simples, ter uma forma, um mecanismo de desenvolver aplicações distribuí-
das de forma simples, ter a escalabilidade horizontal, acionar umas máquinas. 
E  foi possível ter um aumento na capacidade de armazenamento e proces-
samento, utilizando hardware não especializado para isso. Não ter que utilizar 
supercomputadores. Poder utilizar computadores mais acessíveis e mais ba-
ratos. Fornecer, dentro ainda desse requisito, uma forma simples de utilizar a 
programação distribuída. Fornecer um modelo simples de programação para 
quem está desenvolvendo a aplicação. Poderíamos extrair aqueles complexos 
de programação distribuída e trabalhar apenas no desenvolvimento dos algorit-
mos do negócio. Só que sempre há um Standard Off qu,e no caso do MapReduce, 
tem um modelo de programação totalmente diferente do que é comum dentro 
do desenvolvimento das aplicações. 

Temos um modelo de programação muito semelhante ao que se tem na pro-
gramação funcional, tanto que as diretrizes de MapReduce são determinantes 
nesse modelo de desenvolvimento derivadas de uma linguagem opcional cha-
mada Lisp. Cria-se uma abstração, mas cria-se também alguns problemas. Te-
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mos que adaptar algoritmos que existiam ou problemas que já existiam, e que 
eram facilmente mapeados na programação imperativa, orientada a objeto ou a 
alguma outra forma, para um modelo de programação que é específico do Ma-
pReduce. Ele traz esse benefício para algumas áreas, mas também traz alguma 
complexidade para outras. Essa complexidade pode estar relacionada a quem 
vai administrar o sistema, a quem vai manter aquele servidor em produção 
funcionando. Administrador de redes, porque eles não tem outros problemas 
relacionados ao tráfego que o MapReduce gera. Em alguns momentos, a rede 
passa a ser um gargalo. Criamos um problema de monitoramento e avaliação 
de desempenho, pois é uma aplicação distribuída extremamente dinâmica. É 
uma tarefa um pouco ádua identificar onde está havendo um problema, um 
gargalo dentro de uma aplicação MapReduce. 

Bem, a área de execução do MapReduce já foi relatada, vou só mostrar um ou-
tro exemplo. Temos aqui uma grande entrada de dados que será particionada 
em blocos, cada bloco desse será atribuído a um Maple. Esse Maple será um nó 
ou um core dentro de um computador Multi Core. Teremos, por exemplo, três 
Maples dentro de uma máquina ou podemos ter isso separado por máquinas di-
ferentes. Cada Maple executará uma função de Map idêntica, em paralelo. Os da-
dos intermediários vão ser ordenados, agrupados por chave e depois aplicados 
à função de induce que foi definida também pelo usuário que irá sumarizar os 
dados e emitir os dados finais. Um exemplo do MapReduce é a utilização de men-
sagens do Facebook. Existe uma implementação específica do MapReduce com 
alguma flexibilização para ser utilizado de forma on line. As mensagens que vão 
chegando vão sendo armazenadas no LBSS e também são processadas através 
do MapReduce, enquanto estamos fazendo as buscas e também visualizando os 
dados. Outro caso do Google: existe uma ordenação de 10 terabytes que foi feita 
em seis horas utilizando 8 mil computadores. Temos uma aplicação distribuída 
rodando em algum Cluster e não conhecemos o funcionamento daquela aplica-
ção. Não temos acesso a alguns pontos para fazer profile. Os logins são poucos, 
não temos acesso ao código fonte, mas sabemos protocolar aquela aplicação. 

Desenvolvemos uma técnica, uma ferramenta para fazer esse monitoramento. 
Desenvolvemos uma arquitetura para fazer uma captura de tráfego de rede, ar-
mazenar em uma base de dados distribuída e usarmos o MapReduce incremen-
tado pelo Hadoop para extrair alguns indicadores dessas aplicações. Captura, 
armazena e, a partir dele, extrai alguns indicadores para as aplicações. Dentro 
do nosso trabalho, realizamos algumas avaliações de desempenho para tentar 
identificar as melhores configurações do MapReduce, do Hadoop, para conseguir 
o melhor desempenho. O Hadoop, como o MapReduce, é proposto para um caso 
geral. Nossa análise foi feita no sentido de avaliar as fases, os dados gerais 
em cada fase, os impactos causados por cada parâmetro e alguns aspectos de 
Scaling do MapReduce, para conseguir algumas melhorias. Analisamos a varia-
ção em cima do tamanho de bloco utilizado internamente pelo EDTFS. Fizemos 
variações na quantidade máxima, utilizando um Cluster com até 30 máquinas, 
sendo cada máquina com quatro núcleos. Variamos o tamanho do Cluster para 
processar determinada quantidade de dados. No nosso experimento, proces-



38Fórum de TIC Dataprev Soluções e Big Data

Oportunidades e desafios na adoção do MapReduce
Thiago Vieira 

samos aproximadamente 40 terabytes em um todo. Levando em consideração 
todos os casos, conseguimos uma taxa da análise de tráfego de redes de 1.6 
gigas por segundo, que é uma taxa bastante interessante quando não está se 
aplicando nenhuma técnica. 

A estatística está avaliando todo o dado que está sendo trafegado. Observamos 
alguns comportamentos do MapReduce que indicam que alguns fatores preci-
sam ser analisados detalhadamente quando aplicamos para cada off load ou 
para cada tipo de dado. O MapReduce tem bastante parâmetros para serem con-
figurados. Muitos deles já vêm com configuração feita no Hadoop e, na grande 
maioria dos usos, acaba sendo utilizado com aquela configuração de fundo. Mas 
só que podemos utilizar configurações específicas para ter desempenho espe-
cífico para determinado caso. Um aspecto interessante que observamos é que 
existem ganhos mais significativos até certo ponto; depois, esse ganho se torna 
menor. Isso se dá em uma série de aspectos relacionados ao tamanho do dado, 
ao tamanho do Cluster, ao número de ondas de execução que está sendo dividido 
dentro daquele nó. Os principais fatores que identificamos estão relacionados 
ao tamanho do dado que será utilizado, ao tamanho do input que será atribuído 
àquele  job, ao tipo do dado. No nosso caso foi um dado binário, verificamos que 
tem alguns outros benchmarks aplicados àquele, a frequência de execução dos 
jobs, que, na verdade, quer dizer, a frequência com que os jobs são submetidos 
ao Cluster. Isso irá impactar na concorrência das tarefas. Tem alguns schedules 
que são exclusivos para isso, tipo o Set Schedule que faz parte da distribuição do 
Hadoop. Temos que avaliar o número de mapas que temos disponível, o número 
de núcleos, o tamanho do bloco que estamos utilizando, 128. Muitos benchmarks  
utilizam 512 megas e até blocos maiores, tem que avaliar para definir a quanti-
dade de Reduces para o seu job e o número de ondas de execução em que aquilo 
será distribuído dentro de um cluster para que o seu trabalho seja concluído. 

Nós verificamos que alguns pontos oferecem gargalos para o jobs que estão 
sendo executados. A topologia que é utilizada dentro do seu data center terá uma 
influência muito grande em alguns aspectos do tempo de execução dos seus 
jobs. Porque o MapReduce divide a localidade em três pontos. Sobre a localidade 
dos dados, pode ser local, ou seja, posso mandar a computação até o dado. Pode 
ser que onde o dado esteja não tenha nó disponível. Então, nesse, caso tenho 
que buscar por outro nó que tenha os dados que esteja na mesma proporção 
que a computação está. Outra possibilidade é que o dado esteja em um hack 
diferente. Nesse caso, terei que transferir o dado que vai ser processado de um 
hack para outro. Portanto, temos um aumento do tempo causado pela faixa de 
transferência. Os desafios que existem em relação ao MapReduce está no de-
senvolvimento de algoritmos para uso dele em diversos casos específicos. Há 
quem diga que alguns problemas não podem ser resolvidos com MapReduce. Há 
quem diga também que podem, sim, ser resolvidos, basta você ter algoritmos 
diferentes. Talvez eles não sejam eficientes em serem utilizados pelo mesmo 
algoritmo que é utilizado para um tipo de programação imperativa, não distribu-
ída. Para isso é importante o desenvolvimento de algoritmos que explorem esse 
tipo de modelo de programação de resolução de problemas específicos. Definir 



39Fórum de TIC Dataprev Soluções e Big Data

Oportunidades e desafios na adoção do MapReduce
Thiago Vieira 

configurações otimizadas para casos específicos. Com isso evitar desperdício de 
recursos e conseguir obter um desempenho melhor do MapReduce. 

Com o conhecimento desses casos específicos, é possível desenvolver mode-
los analíticos, modelos para fazer pressões e conseguir utilizações e pressões 
bastante apuradas para estimar o melhor cenário para a execução de um job da 
concorrência, característica, máquinas, recursos, tipo de dado e todos aqueles 
parâmetros que citei e mais alguns outros que também são importantes em 
serem avaliados em relação ao MapReduce. Em relação à Anatel,  ainda não uti-
lizamos de fato o MapReduce. Mas temos alguns cases que motivam essa nossa 
utilização. Temos 53 mil e 851 milhões de usuários com acesso à internet aqui 
no Brasil. Isso representa a terceira maior quantidade de acessos à internet no 
mundo. A nossa Central de Atendimento tem uma média de registros mensal 
de 200 mil atendimentos. Temos outros potenciais em relação à utilização da 
análise de dados espaciais referentes a alguns ativos de Telecom. Alguns moni-
toramentos de rádio frequência muitas vezes são colocados na forma de dados 
espaciais e trabalhamos sobre predições, para que tenhamos as nossas fiscali-
zações mais proativas e menos reativas. 

Com o Big Data e esse potencial que temos, podemos transformar e tornar mais 
eficiente todo o trabalho que é feito, alcançando melhores resultados do pon-
to de vista de regulamentação e fiscalização. Isso pode ser feito levando em 
consideração que Big Data não pode ser um fator limitador para nós, mas, sim, 
uma grande oportunidade de  alavancar o nosso trabalho. Pensa na história da 
computação. Começaram com computadores simples, em seguida surgiram os 
bancos de dados e começaram a fazer clusters de computadores. Será que o 
Hadoop irá sobreviver mais cinco anos e o Riak a  mais cinco? Não sei, o Hadoop 
pode desaparecer daqui a três anos. A Microsoft irá desaparecer. Compare isso 
com o que aconteceu com Linux versus Windows há uns 10, 15 anos.  Surgiu o 
Linux, ele tinha várias vantagens. Estava na universidade nessa época e adorava 
o Linux porque era grátis. Podia abrir o capô do carro e começar a mexer, pegar 
os patches da comunidade Open Source. Fiz um monte de coisas assim durante 
anos, tive até uma briga com o meu orientador, porque eu falei: “O mundo vai 
virar Linux!” Ele: “Não, não, não é assim que funciona na vida real”. Tive uma briga 
com ele, depois saí e estive em uma empresa chamada Sines. 
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