
CADERNO DE DEBATES Nº 58

NoSQL - Ampliando Opções para
Desenvolvimento de Aplicações e Grandes 

Volumes de Dados

Brasilia
Abril 2017

Fórum de TIC Dataprev

w



FÓRUM DE TIC DATAPREV

Um espaço de diálogo entre gestores e estudiosos
da área de tecnologia da informação e comunicação

CADERNO DE DEBATES Nº 58

NoSQL - Ampliando Opções para
Desenvolvimento de Aplicações e Grandes 

Volumes de Dados

Desde fevereiro de 2009, o Fórum de TIC Dataprev abre espaço para discussões, apresentações de mel-
hores práticas e troca de experiências sobre diversos assuntos relacionados à Tecnologia da Informação 
e Comunicação. Os Cadernos de Debates são publicados a partir da transcrição dos áudios das apresen-
tações dos palestrantes convidados e dos debates realizados entre os presentes. Os artigos assinados 
nesta publicação não traduzem necessariamente as opiniões da Dataprev.

Brasília
Abril 2017

DATAPREV



DATAPREV

Rodrigo Assumpção
Presidente

Álvaro Luis Pereira Botelho
Diretor de Finanças e Serviços Logísticos

Daniel Darlen Corrêa Ribeiro
Diretor de Tecnologia e Operações

Janice Fagundes Brutto
Diretora de Pessoas

Rogério Souza Mascarenhas
Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Expediente

Organização

Marjorie Oliveira Bastos
Coordenadora-Geral de Comunicação Social

Marcela Canéro
Assessora

Ursula Schumm
Paulo Roberto da Costa Marques

Projeto gráfico e diagramação

O Fórum de TIC Dataprev NoSQL - Ampliando Opções para Desenvolvimento de 
Aplicações e Grandes Volumes de Dados. ocorreu em 16 de setembro de 2013.

*Desde 25 de março de 2013, a Dataprev passou a adotar uma nova marca.  As apresentações conti-
das neste Caderno de Debates, contudo, mantêm a identidade visual da empresa na data do Forum.

Licença Creative Atribuição-Uso-Não-Comercial-Vedada a Criação de Obras Derivadas
2.5 Brasil Commons.

ISSN 2176-4298

SAS Q.1 Bloco E/F
Brasília – DF CEP: 70070-931

Telefone: (61) 3207-3000
www.dataprev.gov.br



Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

NoSQL - Ampliando Opções para Desenvolvimento de Aplicações e Grandes Volumes 
de Dados foi o tema da edição do 48º Fórum de TIC da Dataprev, que reuniu especia-
listas dos meios acadêmicos, órgãos públicos, empresariais e da própria Dataprev. 
Durante as apresentações e debates, os participantes compartilharam informa-
ções sobre as novas ferramentas que vieram dar suporte e ampliar os horizontes ao 
desenvolvimento de aplicações em grandes volumes de dados.

Com a participação de representantes da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
Propus Informática, LightBase, Cloudera e da Dataprev, os painéis apresentados 
durante o dia abordaram diversos pontos acerca da temática, entre eles: Big Data, 
MapReduce e Plataforma em Nuvem para Aplicações Documentais.

Boa leitura!
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Big Data: novas respostas para novas 
perguntas

Fernanda Bruno dos Santos
Dataprev

Bom dia a todos, eu sou a Fernanda. Trabalho na divisão dos padrões de 
tecnologia, vou falar um pouco sobre o que a Dataprev está fazendo com o 
Big Data, NoSQL. Vou apresentar um pouco dos conceitos de Big Data, falar do 
Hadoop, uma linha que foi citada, de NoSQL da Dataprev. 

Abrindo com uns conceitos, quero começar com uma provocação. Praticamente 
você está sendo filmado. Tudo que você faz na web, você faz em banco de 
dados, está sendo gravado. Esse aqui é um exemplo de um loob do Netflix. Ele 
migrava basicamente o teu IP, a hora que você está fazendo alguma ação, o que 
você tá fazendo dentro da Netflix, se está vendo um filme, se buscou um filme, 
se assistiu um filme e parou no meio, tudo o que você fez está sendo gravado. É 
interessante ver como o volume de dados vem crescendo. Tudo o que você faz 
tem que ser gravado para ser analisado depois, queremos tirar valor de tudo 
que está por aí. 

Esse é um exemplo que vamos retomar durante toda a palestra. Quero que 
vocês percebam que Big Data está em todos os cenários, seja no futebol, na 
internet, nas redes sociais, nas empresas, está presente em todos os locais, 
inclusive na Copa. 

Antes de começar a falar de Big Data, quero trazer uns conceitos para vocês. 
Trouxe o Gartner, que é nosso parceiro, o mais acadêmico da universidade de 
Brooklin; do Michael Franklin, um estudioso de Data Science; e, por fim, da Cloudera, 
um dos grandes provedores de solução de Big Data, que vai palestrar no final. 

Primeiro, Big Data são informações com alto volume, alta velocidade e alta 
variedade que precisam de novas formas de processamento para possibilitar 
tomada de decisão, descoberta e utilização de processo. 

Prestem atenção em três palavras chave aqui: Volume, velocidade e variedade. 
Na definição do Michael Franklin, temos Big Data que é caro gerenciar e difícil de 
extrair valor. 

As palavras-chave aqui, caro de gerenciar e difícil de extrair valor. Por fim 
da Cloudera, Big Data está relacionado aos dados que são tão grandes e tão 
complexos que não podem ser processados em uma única máquina. As palavras 
chaves aqui são grandes e complexos e que não podem ser processados em 
uma única máquina. 

O problema que vimos no Netflix é que possuíamos um volume absurdo de dados 
de tudo que é ação do usuário, então isso acaba formando mundos beirando 
incompreensivo. Precisamos pegar e analisar esses dados para começar a 
extrair algum tipo de vantagem competitiva. 

Com o surgimento de grande volume, grande variedade em alta velocidade que 
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vimos anteriormente, começam a surgir novas demandas, por exemplo, análise em 
tempo real. Como temos muitos dados surgindo, já não se torna tão interessante 
analisar o que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora. 

É preciso analisar naquele momento, em tempo próximo ao real e em tempo 
real. E tem essa necessidade nova que o BI já não consegue atender tanto, que 
seria a parte analítica. Tem um crescimento da área de informação, por exemplo, 
em um site. Percebo que tem tantos usuários navegando no produto. Quero ver 
o que esse usuário comprou antes, porque ele não pegou ali antes, se ele tem 
amigos em redes sociais, se aqueles amigos compram também, sempre quero 
a informação mais detalhada possível. 

Tive um blog na minha adolescência e ficava super satisfeita, porque via quantas 
pessoas tinham entrado no meu blog. Depois fiquei pensando, poxa, queria 
saber de onde essas pessoas são, aí consegue ver as bandeirinhas dos usuários 
que logaram no seu site, depois comecei a querer saber mais e mais. Acredito 
que seja uma tendência natural que até possuímos. 

Quando esses dados têm um crescimento de volume e de variedade muito 
grande, como vemos hoje nas mídias sociais, Instagram, que tem tudo, Youtube, 
que tem vídeo, o Facebook, que tem os posts, tweets, então percebemos que 
só em redes sociais quantos tipos de dados já existem. Como são dados 
estruturados, preciso de plataformas mais eficientes e escaláveis para lidar 
tanto com essa variedade quanto com esse volume crescente. 

Os desafios que encontramos são prever comportamentos padrões. Agora 
precisamos de uma visão muito mais preditiva e não mais aquela visão de 
analisar o passado. Retomando naquela primeira definição que eu trouxe, três 
V’s. Volume, velocidade e variedade. Quando você ouve falar sobre Big Data você 
vai ouvir muito sobre três V’s. 

Volume seria a quantidade de dados pode ser dividida em transação, registro 
e arquivo. A velocidade seria o quão rápido esse dado é gerado. Aqueles 
processamentos best, aquele tempo real que vemos. Tem os streamings e a 
variedade. São esses dados estruturados a que estávamos acostumados e os 
dados semi-estruturados, que seria o XML. 

Um texto, esse tweet que você faz, um post do Facebook, um texto ou um áudio 
de Call Center são dados que você não consegue armazenar em um campo de 
dados tradicional. 

Começamos a ouvir falar sobre os 5 V’s. Começa a entrar aqui veracidade e valor. 
O que vem a ser veracidade e valor? Veracidade é o quão verídico, o quão real 
é aquele dado. Essa semana estava vendo na internet uma informação sobre 
a contratação do Ronaldinho. “O Ronaldinho será contratado pelo Palmeiras”, 
todos os sites falaram que ele ia para o México. Pensei: poxa, espera aí, todo 
mundo está falando que ele vai para o Palmeiras e agora ele vai para o México? 
Aqui tem o problema de veracidade. Todo mundo queria lançar a informação 
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mais rápido, queria ir para o Palmeiras, mas na verdade estava indo para o 
México. Apesar desse volume de informações, precisava saber qual delas 
realmente era verídica. 

No valor, é o quanto de valor eu consigo agregar para essa informação. Vimos 
que apesar de todos estarem falando do Palmeiras, na verdade a única que 
tinha valor era que ele estava indo para o México, porque ele assinou agora. 

Esse é um exemplo dos dois V’s, além dos três que estamos acostumados ou 
já ouvimos falar. Então começamos a ouvir falar em sete, nove, onze V’s. Você 
começa a falar em sete V’s, já começa a vir viralidade e viscosidade. 

O que seria viralidade? Seria o quão rápido aquele dado vai se tornar viral. Essa 
é uma característica muito vista em redes sociais, porque você coloca o vídeo 
e às vezes tem um milhão de compartilhamentos. Então é o quão rápido essa 
informação vai se tornar viral. 

Viscosidade seria a dificuldade de você obter valor nesse dado. Lembra que 
vimos que é difícil extrair valor? Por quê viscosidade? Seria como você jogar 
uma coisa na parede e ela ir escorrendo lentamente. Seria dificuldade mesmo 
de conseguir tirar algum valor daquele dado. Quero que prestem atenção que 
começamos a falar de três para cima, é importante fixar que aqueles três V’s do 
início: Valor, Velocidade e Variedade são os V’s reais, você consegue medir. 

Em viralidade, pelo menos eu não conheço fórmula acadêmica alguma que meça 
o quão rápido um dado possa se tornar viral, o mesmo ocorre com viscosidade, 
não tem muito como medir uma fórmula. 

Toda vez que ouvirem falar de Big Data e virem mais de três V’s, lembrem-se 
que os principais são aqueles três primeiros que vimos porque são instaláveis e 
esses outros não são. 

Quais são as consequências do Big Data? Notamos que esses três V’s que 
falamos, vão afetar diretamente a forma como os dados são armazenados e 
processados. Podemos ver isso traçando outro paralelo. No início da faculdade 
ganhei um mp3, tinha 128mb e eu achava que o mundo cabia dentro desse mp3, 
colocava música, foto, era ótimo, então um amigo surgiu com um de 512mb. 
Falei: nossa, imagina quanta coisa vai caber nesse “pendrive” de 512mb. Hoje é 
impossível você encontrar uma pessoa que tenha um pendrive de 512mb, pelo 
menos a pessoa tem o de 8gb. 

O quanto isso foi barateando ao longo do tempo? Acho difícil uma pessoa que 
não tenha um HD externo de 1 terabyte, e não ter um pendrive de pelo menos 
16gb, isso não é tão caro como antigamente. 

Outra coisa que observo de maneira muito fácil, eu tinha um mp3, mas de repente 
começou a surgir mp4, mp5, mp7 percebemos também o quanto essa realidade 
de dados começou a impactar. Notamos claramente o aumento, o volume de 
dados, a variedade de dados e a velocidade com que isso foi surgindo. Foi muito 
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rápida essa transição de dispositivo de armazenamento. Encontrei esse dado 
interessante: em 1980 1gb custava U$100.000 dólares. Hoje, 1gb nos Estados 
Unidos custa U$0,10 para você montar um computador caseiro. 

Com o surgimento de dados que não são armazenados em banco de dados 
tradicionais, que são dados não estruturados e semiestruturados, como no 
Facebook, fica difícil a análise. Tenho mestrado em sistema de informação e 
minha tese de mestrado foi para redes sociais. Tive dificuldade de fazer análise 
de sentimento, por exemplo, em tweets. Em posts do Facebook, senti grande 
dificuldade em utilizar bancos relacionais para fazer esse tipo de análise. 
Consegui falar sobre as formas de armazenamento de processamento dos 
dados. Ele se torna muito lento, e pode torna muito difícil de trabalhar. 

Agora queremos ter muita informação e começamos a dar valor a essas 
informações, a querer utilizar todas elas para tirar algum valor. Não pego mais 
um conjunto daqueles dados, quero usar tudo, quero usar todo o universo que 
tenho para tirar algum valor, seja de fontes internas, seja de fontes externas, 
quero uma combinação de tudo, quero trazer valor para o meu negócio. 

Sempre que falo de Big Data me perguntam se não é BI, então trouxe essa tabela 
que faz um paralelo entre Big Data, que seria um Big Data Analitics e o Business 
Inteligence qual seria a diferença principal aqui? 

Vejo a importância do papel do cientista de dados do Big Data como sendo a 
principal diferença entre os dois. A importância do papel do cientista de dados 
para analisar funções estatísticas com esse comportamento primitivo, esses 
dados, tornam o Business uma coisa focada mais no passado, aquele gráfico de 
pizza de bar, aqueles relatórios mais engessados do BI. 

No Big Data analítico temos algo muito mais dinâmico, mais focado no futuro, 
então quero passar uma mensagem para vocês, que apesar de pensar que são 
muito parecidas, na realidade elas são bastante diferentes. Como o Big Data é 
um termo guarda-chuva, é claro que ele agrega alguns valores do BI, de Data 
Mining, de aprendizagem de máquina. Mas existem suas diferenças e existem 
também os seus fatores em comum. O papel do cientista de dados e do Data 
Science do Big Data analítico é algo primordial de diferença. 

Sobre a plataforma Hadoop, vou apresentar um pouco da história, do que ela é 
formada e quais são as habilitações que hoje são feitas com essa plataforma. 
Toda vez que falo de Hadoop as pessoas perguntam de onde surgiu, então vou 
contar para vocês um pouco da história. 

O Hadoop foi criado pelo Doug Cutting. Ele trabalhava em uma plataforma 
chamada Nutch, voltada para buscas na web. Funcionava muito bem com três, 
quatro computadores, a partir daí os computadores dele não conseguiam 
processar muito bem. Nesse meio tempo, o Google lançou um paper, a Google Fire 
System, que era uma plataforma que usava o hardware, que são computadores 
não tão “high end” assim, são os “middle end”, achei muito interessante o que se 
aplicaria nesse cenário. 
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A partir daí, saiu o Hadoop, que gerencia volumes de dados de maneira simples. 
O Hadoop é baseado no Fire system, um HDFS que armazena arquivos. Não 
tem tabela, não é um banco de dados, não é um Fire System normal, tem suas 
características próprias que vou mostrar. 

Ele quebra problemas em partes menores para processar em paralelo. É o 
método de dividir para conquistar. Ele vai quebrar o seu arquivo, vai quebrar o 
problema que você quer resolver, que você programou, em partes menores, vai 
dividir entre os computadores, que vão processar e devolver a resposta de uma 
maneira muito mais rápida do que se tivesse feito em um computador só. Ele dá 
maior flexibilidade nos dados, porque não possui um esquema fixo dos bancos 
de dados relacionais e tradicionais. 

Aqui você consegue trabalhar de uma maneira mais livre e os dados são 
processados utilizando o paradigma de programação MapReduce. O MapReduce 
não é um paradigma só do Hadoop, é um paradigma de programação que já 
existia, que é utilizado para o Hadoop processar os dados. 

Muitas pessoas tem a dúvida que o MapReduce só funciona em Hadoop. Na 
verdade, não. Ele é um paradigma que já existia e foi incorporado no Hadoop. 
Todas as tarefas feitas no Hadoop são executadas em MapReduce. Netflix, 
Facebook e Google o utilizam. São empresas gigantes que lidam com volumes 
absurdos de dados, então provavelmente funciona. 

O Hadoop é aplicado na detecção e prevenção de fraude. Um caso que o Anderson 
Goulart mencionou no início, reconhecimento padrão, filtragem colaborativa, 
base de sentimento, sistemas de processamento de conteúdo em redes sociais. 

Se olharmos a grosso modo, tudo isso é uma detecção de padrão. Uma das 
funções principais do Hadoop é detecção de algum tipo de padrão. Filtragem 
colaborativa, por exemplo. Você está em um site e comprou uma TV. Ele analisa 
pessoas que também compraram uma TV, qual é o tipo de comportamento 
que elas têm e tenta associar você a um grupo, fazendo com que exista uma 
correlação entre o seu comportamento e um grupo de pessoas que tem um 
comportamento similar ao seu. 

A Amazon tenta fazer isso no seu próprio site. Por exemplo, você comprou um 
álbum e eles te recomendam outro álbum e perguntam se você já tem esse 
álbum ou se você não está interessado. Com isso ele vai inventando a base dele, 
vai melhorando. Aqui embaixo ele diz que você comprou algo, diz que foi um 
presente e se você não quer mais que ele te recomende nada. 

É importante ver que esses algoristas, como são aprendizados de máquina, vão 
se rebuscando ao longo do tempo. Os próprios sites incentivam isso, inclusive 
quando você faz review de um produto que você comprou, quando você clica 
em um e-mail, quando você compra um produto, tudo isso está na base dele e 
melhorando o algoritmo que eles possuem. 

Um caso do Netflix retomando aquele primeiro slide que mostrei. Não sei se muita 
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gente aqui assina o serviço de streaming, mas o House Of Cards é um seriado 
bastante famoso no Netflix. 

Eles começaram a pegar tudo o que os usuários faziam no Netflix, foi nosso 
primeiro slide de loob. Eles pegaram esse loob, fizeram uma análise e perceberam 
uma coisa. Pessoas que assistiam o seriado House Of Cards da British Broadcasting 
Corporation (BBC) de 1990, também gostavam de filmes dirigidos pelo David 
Fincher e com o Kevin Spacey. 

Eles começaram a ter um insight que se juntassem as três coisas talvez fizesse 
sucesso. O seriado House of Cards estava com o nome à venda. Tentaram chamar 
o David Fincher, o Kevin Spacey para estrelar um seriado próprio da Netflix chamado 
House Of Cards e deu super certo. 

Criaram o seriado, hoje é o produto mais visto no Netflix em todo mundo, indicado 
a vários prêmios e hoje com certeza o Netflix conseguiu muito mais assinaturas 
por causa desse seriado, que e já está na sua segunda temporada e é um sucesso. 

É uma das formas de mostrar como trazer valor para esse nosso volume de dados. 
Vamos voltar para o Hadoop. Os componentes do Hadoop são: Hadoop common, 
o HDFS. É o arcabouço do Hadoop, sem essa biblioteca ele não vai funcionar. 
Do que essa biblioteca é composta? Da paralisação automática, balanceamento 
de carga, otimização de transferência de risco em rede, tratamento das falha. 
Lembra que falei que ele era tolerante em falha, Hold Stage e escalabilidade? 
Então isso aqui são arquivos essenciais para que o Hadoop funcione da maneira 
que deve funcionar. 

O HDFS é o Fire System do Hadoop, é o coração do Hadoop, onde vai armazenar 
os arquivos que você quer processar. Ele é inspirado pelo Google Fire System, foi 
criado pelo Duck que vimos. 

Quando você coloca um arquivo dentro do Hadoop, ele é espalhado em várias 
máquinas e esses dados são replicados pelo menos três vezes, ou seja, isso faz 
com que não seja tolerante a falha. 

Eu tenho um arquivo e o usuário vai usar parte desse arquivo. O usuário não vai 
saber onde essa parte está dentro das máquinas, será totalmente transparente. 
Quem vai lidar com isso são os estímulos do Hadoop, que são os responsáveis 
por fazer todas as operações. 

Os arquivos de entrada, serão quebrados em cinco partes aqui embaixo, a parte 
dois vai para o No1, vai ficar com No2 também e o No4. Se No4 falhar não tem 
problema, o meu dado está em No1, e está no No2 também. Se o No2 falhar não 
tem problema, meu dado está no No1. 

E se essas falhas forem ocorrendo, ele tratava do balanceamento de carga, 
vai conseguir espalhar novamente esses dados de forma que você não perca 
informação alguma. Temos aqui essa arquitetura tolerante a falha. São commodity 
em hardware, ou seja, as máquinas não eram tão “high end” assim. Você pode 
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colocar máquinas que não sejam tão poderosas, seria um erro assumir que elas 
vão falhar, porque elas vão falhar mesmo e assim você não vai ter perda de 
dados. Os seus dados vão estar replicados três vezes. 

Tenho muitos dados e quero replicar mais de três vezes. Não tem problema isso 
é parametrizar o Hadoop. É sugerido que você replique três vezes, que é o padrão 
do Hadoop, mas se você quiser replicar cinco, dez, quinze, é possível. 

O que é o MapReduce? Eu falei que o MapReduce era um cara de linha de 
programação que já existia e foi incorporado no Hadoop. Ele é feito em Java, mas 
é possível programar em outras linguagens, piper ou em R, inclusive existe o 
Hadoop que é com R, programação e estatística dentro do Hadoop. 

Mas é importante mencionar que todo tipo de problema que quiser resolver no 
Hadoop, precisa resolvê-lo em MapReduce. Qualquer operação correlação, uma 
estatística você precisa que isso seja feito MapReduce. 

E como que esse MapReduce funciona? Tem duas funções principais, a Map e 
a Reduce. O que a Map faz uma filtragem e a ordenação dos tráfegos, tem os 
mapers que vão executar a função Map de filtragem e ordenação.

O método Reduce que vai realizar a operação de sumarização ali no final, lembra 
que falei: dividir para conquistar? Ele vai quebrar o teu problema em partes 
menores e no final ele vai somar tudo nos Reduce e lançar uma resposta.

Então aqui ele paraleliza todas as operações que você quer fazer para que isso 
seja entregue de forma mais rápida ao usuário. Aqui a seguir tem um exemplo, 
é o clássico exemplo da contagem de palavras. Soluções de Big Data são temas 
do fórum de TIC. O que os mapers vão fazer? Tenho uma, a solução ocorre uma 
vez, o D ocorre uma vez, o Big uma vez, o Data uma vez, ele começa a fazer um 
conjunto de par, estado e valor. 

Para fazer o agrupamento aqui, vai aproveitar todos os pares que tem a mesma 
chave em agrupar, tenho tantos D’s com um, os Big, os Data, da Dataprev, vou 
juntar grupos que são semelhantes e nos Reducers, vou coletar todos os pares 
com a mesma chave e vou mostrar. D tinha três, então aqui tem três, Big tem 
dois, e coloquei as palavras de uma maneira muito mais rápida, dividindo minhas 
tarefas e no final agrupando todas elas. 

Vou dar outro exemplo, voltando no nosso exemplo de e-commerce. Tenho várias 
filiais de uma loja, quero saber as vendas da minha loja. As lojas provavelmente 
têm os produtos iguais, então poderia comprar os produtos que foram vendidos 
nessas empresas, no final agrupo os produtos iguais e o total de venda e somo 
quanto vendi de cada produto. Claro que esse exemplo, quem conhece Hadoop, 
não aguenta mais, mas é o mais simples de explicar. 

“É o mais simples, para você pegar a hashtag do twitter para você pegar os top 
trendings é isso, para pegar hashtag ...”
Interlocutor não identificado.
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Por que para muitos problemas quero ter uma métrica de contagem? Acaba 
sendo útil para volumizar. Estamos falando do Hadoop, do Doug Cutting, que 
seria o Hadoop da Apache. Depois que implementou, passou para a Apache, é 
suportado em toda comunidade Apache. 

Existem outras distribuições de Hadoop, as mais famosas são Cloudera, 
Protowords, ABPA. Eles geralmente trazem uma máquina com todo o Hadoop 
configurado, inclusive com ferramentas de ecossistema. 

Quem já configurou um Hadoop sabe que é trabalhoso, sabe que é difícil, então 
vim com tudo prontinho. Fechando o Hadoop entrando nos bancos NoSQL. Os 
bancos NoSQL surgiram quando notamos que esses bancos de dados relacionais 
não estavam mais dando conta desse volume de dados. 

Notou-se que era preciso escalabilidade, era preciso que essas aplicações fossem 
distribuídas. Como podemos notar isso de modo claro? Possuímos um sistema 
que começa a ter um número de acessos crescente. O que quê você precisa? Ou 
você aumenta o servidor, a potência do servidor, ou você coloca mais máquinas 
porém, com bancos tradicionais relacionais, o que você tem? 

Ele não funciona muito bem com uma arquitetura distribuída. Então começa a 
surgir o problema nesse contexto novo que estamos vendo, eles vêm com dois 
paralelos: O banco de dados relacionais, com um modelo ACID, que foca em 
consistência, é um modelo pessimista. Acredita que se tudo não estiver muito 
bem amarrado, vai dar errado nos bancos NoSQL com esse volume de base de 
dados e conceito de Base, ou seja, não vai estar consistente o tempo todo. 

Isso quebra muito o paradigma do banco de dados relacionais, que eventualmente 
são consistentes, então em algum momento ele pode não estar consistente. É 
otimista, porque assume que em algum momento estará consistente, possui 
uma facilidade de evolução muito maior que os bancos e essa dificuldade de 
evolução devido a estar tão amarrado, tão focado na consistência contra o 
modelo do Base que falamos. 

Quais são as características principais do banco NoSQL: Escalabilidade horizontal. 
Muitos usuários acessando um volume muito grande de dados, a ausência ou 
flexibilidade de esquema, não precisamos definir um esquema para esse banco 
de dados, posso ir aprimorando esse esquema caso faça de acordo com os 
meus dados, que certamente vão mudando ao longo do tempo. Tenho suporte 
replicação, tenho uma PI simples e os bancos NoSQL. 

Não sei muito bem se é um problema, mas não temos SQL para consultar os 
dados, temos uma API. Basicamente essa API é mais simples de acessar, mas 
perdemos aquele conforto que tínhamos do NoSQL tradicional. 

O sistema vai enxergar os dados consistentes, todo sistema enxerga os mesmos 
dados, que seria a ideia do ACET. Disponibilidade, se o NoSQL falhar, o sistema 
ainda vai estar no ar. Intolerância particionamento, ou seja, se existe uma falha 
de comunicação entre dois NoS, o sistema ainda vai ficar de pé. 



14Fórum de TIC Dataprev NoSQL - Ampliando opções para desenvolvimento
de aplicações e grandes volumes de dados

14

Big Data: novas respostas para novas perguntas
Fernanda Bruno dos Santos

É um problema que temos em bancos relacionais, se cair, o sistema tudo cai. Aqui 
não teremos esse problema, porém não consigo ter os três ao mesmo tempo 
nos bancos de NoSQL, preciso escolher dois. 

Se escolher consistência ou disponibilidade, tenho sistemas chamados CA, se 
tenho disponibilidade, intolerância a particionamento tenho SDP, e se tenho 
consistência e tolerância tenho SDP. Então começo a ter essas fragilidades. Se 
tenho consistência e tolerância a particionamento, vou ter indisponibilidade. Se 
tenho disponibilidade e tolerância e particionamento vou ter inconsistência. 

Porque não vou garantir que o meu sistema sofra uma falha de comunicação, 
os dados vão ficar consistentes de todos os modos, ou seja, vou enxergar o 
mesmo dado em todos os lugares. Com consistência e disponibilidade vou ter 
uma intolerância ao parcelamento, se houver uma queda dentro os NoS, não vou 
garantir que os meus dados vão estar sincronizados ali, então sempre vou ter 
uma fragilidade. 

É preciso ver quais são os meus requisitos de verdade, porque tenho três opções. Aqui 
utilizamos os bancos relacionais. Os CA tem consistência e disponibilidade, porque 
se tenho uma falha no parcelamento, não terei o meu sistema de pé. É necessário 
sempre saber o que realmente preciso antes de escolher o meu nome no SPL. 

Existem vários tipos de banco no SPL, chave e valor, os orientados a documento, 
famílias de conduta, os de gráfico, que possuem uma linguagem de consultas 
diferentes que é preciso aprender para conseguir manipular. 

É importante também mencionar que muitos desses bancos NoSQL são feitos 
por grandes empresas: LinkedIn, é aquela mídia social voltada ao norte da carreira. 
Percebemos a necessidade que as empresas têm de lidar com esses volumes, 
que construam os seus próprios bancos para conseguir tratar esses problemas 
que vieram encontrando. 

Também um pouco é relacionado com o Foursquare, outra mídia social de check-
in. O banco elencado ao documento basicamente é formado no arquivo, funciona 
como se fosse uma “hash”, famílias de colunas, os bancos tradicionais, os bancos 
relacionais são orientados a linhas, aqui são orientados a colunas, sempre tem 
essa mudança de paradigma. Nos bancos de grafos é fácil ver quem utiliza a rede 
social. Quero armazenar os amigos dos meus amigos que curtem aquilo, fizeram 
aquele post. Armazenar por uma estrutura de grafo é muito mais simples do que 
armazenar em um banco de dados tradicional, até mesmo em um banco elevado 
ao documento, por exemplo. 

Cada banco vai atender uma necessidade específica. As aplicações dos bancos 
são escritas massivas de dados, acesso rápido aos dados que são os famosos 
bancos em memory, ou seja, posso evoluir o bloco de acordo com os dados, 
sistemas em tempo real. O joguinho que vocês jogam no celular, que grava em 
um banco, se você não gravar aquele dado, naquele momento, você pode perder 
a sua partida. O Google Trends mede a tendência das coisas que acontecem. 
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Resolvi colocar bancos de dados relacionais e NoSQL e vi como essas pesquisas 
evoluíram ao longo do tempo. Aqui na linha vermelha são os bancos relacionais 
e o azul, bancos NoSQL. 

Verá aqui que a partir de 2009, os bancos NoSQL vieram crescendo e os bancos 
relacionais vieram caindo. Aqui no canto dá para ver a média de pesquisa, dá para 
ver que ainda existe muito mais pesquisa de bancos relacionais, são muito mais 
maduros pelos bancos NoSQL. 

Existe uma tendência de crescimento de bancos NoSQL ao longo do tempo. 
Quem quiser, tiver curiosidade, pode entrar no Google Trends, fazer essa 
pesquisa e ir observando o que vem acontecendo ao longo desse tempo para 
que esses bancos tivessem uma maior visibilidade. É bem interessante e dá 
para você fazer isso com qualquer campo que queira. Ele vai trazer a busca e 
vai medir o interesse ao longo do tempo, ao final ele pode fazer uma previsão 
de como isso vai se comportar daqui há um, dois anos. Além disso, ele traz as 
pesquisas relacionadas. 

Quando a pessoa pesquisa NoSQL, o que vem de resultado? O Cassandra, que é 
o banco do Facebook, o Hadoop, são as consultas NoSQL Data Base. Dá para ver 
quais são os bancos que estão povoando mais, dá para ver que o Big Data é um 
banco bastante comentado, um dos que são mais consistentes e mais robustos 
e mais experimentados. 

Falaremos um pouco depois do tema, das iniciativas da Dataprev, de assuntos 
relacionados com Big Data, NoSQL etc. Em primeiro lugar quero falar um pouco 
da UFMG com a Dataprev, assinamos um convênio de dois anos que busca 
aumentar o conhecimento da empresa com a tecnologia de Big Data. Possuímos 
aqui três equipes de estatística de infraestrutura e de arquivações. 

Temos essas equipes que se reúnem regularmente com os professores da 
UFMG e os alunos mestrado e doutorado para adquirir conhecimento na área 
de Big Data, ADUP, Sparc, diversas aplicações voltadas para o processamento de 
volume de dados. 

O que tem sido feito nisso? São formados dois pilotos, o primeiro será utilizado 
Hadoop, onde será analisado o conjunto de dados que temos aqui, depois que 
esse piloto for feito será criado outro piloto, outro caso de uso e talvez outra 
plataforma escalada ou distribuída que pode ser o Hadoop, ou não. 

Quando tudo isso tiver pronto, vai haver uma capacitação da equipe da UFMG 
para com a equipe da Dataprev, para que possamos absorver esse conhecimento 
e oferecer como um serviço para os nossos clientes. 

Atualmente oferecemos a plataforma Hadoop como se fosse uma distribuição 
que vimos, já foi configurada pelo usuário na nuvem, por causa da nuvem que 
temos na Dataprev. Essas máquinas já vêm configuradas inclusive vem com 
outras aplicações para que pessoas que não programam em Java ou um programa 
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em outra linguagem, consigam fazer suas análises utilizando linguagem de script 
mais simples. 

Aqui temos cinco NoS. Quando for amadurecendo, pode aumentar. Isso tende a 
ser elástico, de modo totalmente distribuído, ou seja, tenho os NoS funcionando 
como cluster, como um todo. 

A princípio estamos utilizando a versão 1.2.1, que resolvemos amadurecer 
primeiro o Hadoop 1 para que pudéssemos evoluir para o Hadoop 2, porque o 
Hadoop 1 tem algumas limitações. 

Como sabemos que tem como melhorar, definimos que a princípio seria usado 
o Hadoop 1, sem o banco NoSQL. No segundo momento, seria usado o banco 
NoSQL junto com esse Hadoop e isso seria incluído no Hadoop 2 também, onde 
o usuário pudesse escolher. E, por fim, teremos aplicações rodando com a ajuda 
da capacitação da UFMG, em um ambiente de produção com o Hadoop físico, que 
sabemos que é o melhor dos casos. 

Como o Data Base é uma plataforma criada para ser usada junto com o Hadoop, 
ele é incorporado dentro dessa plataforma oferecida como serviço. O benefício é 
o usuário não precisar se preocupar com configuração. 

O provisionamento é feito de maneira muito rápida, quem já comprou o Hadoop 
sabe que é demorado. Esse aqui demora um ou dois minutos para abrir na máquina 
e dá mais flexibilidade e performance para as operações, porque antes você tinha 
um Hadoop engessado que imitava o MapReduce para os bancos NoSQL. 

Agora você já tem uma flexibilidade maior, com mais poder para realizar as suas 
aplicações, faz parte da nossa versão 2. E o que temos além do NoSQL e do 
Hadoop, temos que incorporar o Supiri, que é um componente para coordenação. 

Ele gerencia e garante que a configuração do teu booster está consistente. 
Ou seja, os NoS e as ferramentas estão com a mesma versão. Então tudo vai 
funcionar bem. Tivemos que adicionar esse componente, porque o meu pré-
requisito é que o NoSQL funcione. 

Além disso, temos o Hadoop, que são três ferramentas. Eles analisam o loobs ou 
qualquer tipo de dado baseado no que elas têm, ou seja, ele faz a captura desses 
drives, faz o passe, trata os dados da forma que você achar melhor. 

Você cria os seus campos, define como essas informações vão ser capturadas, 
armazena o NetSurf, para indexar esses dados em formato de Erizon, e por fim vai 
usar uma ribana que vai se conectar ao NetSurf e criar uma interface visual onde 
você pode criar test boards com os dados de uma maneira que achar melhor para 
trazer valor para o seu negócio. 

Você pode criar correlação, histogramas, séries temporais, qualquer tipo de 
visualização com esses dados para que você consiga dar valor para esse volume 
de dado, porque loob é uma coisa difícil de você analisar. 
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São informações de texto, mas o que de potencial esse trend traz? O NEtSurf 
é construído sobre o Lucin, e quem conhece o Lucin sabe que é um paradigma 
interessante para processamento de texto. O que a Dataprev está fazendo 
nesse contexto é introduzir um banco NoSQL, para puxar os dados de loob de 
qualquer tipo de aplicação, vai enfileirá-las no banco. Acredito que isso fará com 
que consiga ter um comportamento mais primitivo em relação ao loob, entender 
como as redes funcionam. 

Por enquanto, acredito que o que temos de aplicação real está mais para UFMG, 
porque o que nosso objetivo em um primeiro momento era oferecer a plataforma 
e enquanto o projeto da UFMG fosse amadurecendo, evoluindo e capacitando 
os funcionários, começássemos a utilizar a plataforma que criamos. A princípio 
acredito que seja utilizada para equipe de desenvolvimento para que ela possa 
aprender e a partir daí evoluir nas análises. 

Espero que tenham gostado, estou à disposição para tirar dúvidas. Obrigada. 
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N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Persistência poliglota e NoSQL Fernanda Bruno dos Santos 

Fernando – Dataprev: Meu nome é Fernando, sou 
analista de negócios da Dataprev. O meu projeto faz 
exatamente isso, ele busca encontrar um problema 
de fraude, com exceção do benefício, que o pessoal 
utiliza agora, minha questão é como que esse 
nosso Big Data foi colocado do lado desses grandes 
sistemas que trabalhamos, que está em evolução, 
que o pessoal utiliza? 

Fernanda Bruno dos Santos – Dataprev: Para 
resolver esse tipo de detecção de fraude, podemos 
fazer algum tipo de tração de dados no que te 
interessa, armazena esses arquivos dentro do 
Hadoop e a partir daí define o seu problema para que 
possa fazer sua programação para definir o problema 
MapReduce que processe isso. O Big Data traz 
vantagens para você analisar todos esses dados de 
formatos variados, não só esses dados de fomento 
do banco, como também processar esse grande 
volume. Na verdade ele não vai substituir o sistema 
será utilizado para resolver algum problema que você 
queira de análise, por exemplo, um processamento 
mais ágil de algum tipo de informação. 

Fernando – Dataprev: Tem outra questão, 
queria saber também se tem que ser feito pelo 
MapReduce. Como programamos? 

Fernanda Bruno dos Santos – Dataprev: O que 
aconteceria com o Hadoop, você vai pesquisar o R e o 
Hadoop o que acontece ali é que você consegue fazer 
suas análises estatísticas, porque o MapReduce não é 
em Java, mas em R. Você vai continuar programando 
em MapReduce, mas em R. Quem já tem mais 
familiaridade com o R, acredito que o Hadoop seja 
mais tranquilo de usar. Obrigada gente. 

Interlocutor não identificado: Gostaria de 
agradecer a Fernanda pela brilhante palestra. Vou 
convidar agora o senhor Marcos Didonet Del Fabro, 
da Universidade Federal do Paraná para a palestra 
Auto Configuração de Parâmetros em Ambientes 
MapReduce. 
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ambientes MapReduce

Marcos Didonet Del Fabro
Universidade Federal do Paraná

Bom dia a todos, sou o Marcos Didonet Del Fabro, da Universidade Federal do 
Paraná. Vou fazer uma apresentação sobre um problema bastante específico, 
em relação a configuração dos parâmetros com os sistemas baseados em Ma-
pReduce, que já é uma tarefa bastante publicada. 

Venho da Universidade Federal do Paraná e sempre lidei com computação cien-
tífica e software livre. Nosso grupo de pesquisa está, desde 2002, na universida-
de e fazemos soluções para sistemas complexos sempre baseado em software. 

A equipe interdisciplinar é composta por14 pesquisadores na universidade e em 
torno de 50 estagiários, bolsitas da pós-graduação de diferentes níveis e tem 
várias linhas de atuação na equipe. 

Em relação a infraestrutura da equipe, temos em torno de cinco laboratórios. 
Bom, essa é a luva. Conseguimos usar essa luva para diferentes projetos, de dife-
rentes organismos. Ministério da Educação, Serpro, Secretaria Nacional da Juven-
tude (SNJ), Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), RP e outros. 

Eles abrangem essas diferentes linhas de pesquisas que mostrei rapidamente. 
Vou começar dando alguns conceitos genéricos de Big Data e MapReduce. Vou 
entrar na parte realmente específica da apresentação, que é o ajuste de parâ-
metros de sistemas Hadoop. 

Big Data, vou resumir em um slide, porque foi feito na apresentação anterior. É 
aquela história que já vimos, tem um grande volume de dados hoje e não con-
sigo mais processar de uma maneira eficaz usando um sistema habitacional 
centralizado e a grande quantidade de dados. Precisamos processá-los de dife-
rentes maneiras, não mais da maneira tradicional que estávamos acostumados 
utilizando só bancos relacionais, por exemplo. 

Então temos que pensar em diferentes tipos de excursão para o processamen-
to de dados. Uma outra tecnologia está começando a ser utilizada agora em Big 
Data, e que é relacionado a grande quantidade de dados que vem sendo tirada 
atualmente por diferentes aplicações, quantidade essa que precisa ser proces-
sada de alguma maneira. 

Coloquei dois exemplos quantitativos, o IB tem R$ 44 bilhões de NoSQL a serem 
feitos. Em torno de 1.800 transações por segundo que precisam ser processa-
dos. R$ 4 bilhões dos chamados, R$ 248 milhões dos fatos. Então é uma quan-
tidade gigantesca de informação que vem a ser processada. 

Outro caso é o da Amazon: um trilhão de objetos e 500 mil aquisições por se-
gundo. É realmente uma quantidade absurda de dados e de requisições. Outros 
exemplos que não prontifiquei, o Google, IBM, Facebook, todos eles têm proble-
máticas de Big Data, pois precisam processar uma grande quantidade de dados. 
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Mais especificamente no Brasil, para não mostrar só exemplos internacionais, a 
Dataprev e o Serpro têm problemáticas de processamento de grande quantida-
de de dados. Não podemos usar somente soluções relacionais. 

Dentro as diversas soluções que existem para o processamento do dado, uma 
delas, o MapReduce, é baseado em valor. O Hadoop são várias máquinas, que 
não precisam de grande poder de processamento, inspirado então em progra-
mação funcional. 

Tem duas versões: a MapReduce, temos um programador para criar essa Ma-
pReduce, então tem que especificar uma linguagem de programação qualquer a 
função Map e a função Reduce. Tudo isso de maneira programática. 

Tem um exemplo para ficar bem fixo na memória como tudo acontece: tem os 
arquivos de entrada, que são divididos em pequenos pedaços. Cada pedaço é 
então dividido por linha. Cada linha é passada para um Map diferente que vai 
ser processado. 

Então ele será processado da mesma função Map anterior. Tem uma outra fase, 
que faz uma ordenação no que já foi processado pela versão Map e uma última, 
que é o Reduce, e que vai pegar a informação processada e oprdenada no Map e 
fazer algum tipo de sinalização. 

É o exemplo mais clássico do MapReduce. São arquivos de entrada, e posso ter 
diferentes tipos de dados de entrada. Posso ter streaming, não tenho problema 
em Hadoop, você pode processar tipos de dados de entrada diferentes. Então é 
bastante interessante. Podem até ser implementados diferentes tipos de en-
trada de dados para programar como serão divididos e passados por diferentes 
mapas a serem processados. 

Falando em MapReduce, o Hadoop tem a implementação Apache. Quando quero 
executar uma aplicação Hadoop, posso pegar a configuração padrão, mas quan-
do tenho grandes aplicações, começo a ter problemas de utilização 

O Hadoop tem mais de 200 parâmetros de configuração e a cada versão au-
menta o número de parâmetros. Como vou fazer, como vou escolher os melho-
res parâmetros da minha aplicação para resultar em uma maneira satisfatória? 

Esse é realmente o problema, porque quem começa a programar com o MapRe-
duce tem alguns parâmetros iniciais que são relativamente simples. Mas quan-
do começa a ir mais a fundo, cada vez aparecem mais parâmetros. Posso mudar 
o número de máquinas, posso mudar de maneira que tentaram sair o defeito. 

Para chegar em 200, no final, vira realmente um pesadelo. Tem que saber qual 
é a combinação dos melhores parâmetros que serão usadas. Fazer uma com-
binatória disso é impraticável. Isso é realmente um problema. Mas, por sorte, 
quando ele é racionado unicamente pelo desempenho, não preciso quantificar 
todos os 200 parâmetros. 
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Existem vários parâmetros relacionados à infraestrutura, em que a localiza-
ção dos servidores de um sistema de arquivo deu um impacto gigantesco no 
desempenho. Começaram a estudar a partir desses 200 parâmetros, a fazer 
testes e ver o que finalmente o impacto relevante no desempenho é em torno 
de 25 parâmetros. Então já se reduz o problema. Não preciso mais fazer combi-
natória de 200, basta estudar só 25 e verificar os melhores valores que vou dar 
para esses 25 parâmetros de MapReduce. 

Eles estão com uma característica do MapReduce, que dependendo do dado da 
entrada, a configuração pode ser completamente diferente. 

A cada tipo de aplicação se aplica um conjunto de parâmetros que não vai se 
aplicar a outro tipo.  Se utilizo uma configuração padrão, não vou conseguir usar 
toda a capacidade que o MapReduce oferece. 

Às vezes pode ser que, dependendo da aplicação, um único No seja suficiente. 
Então,  dependendo da aplicação, tem que estudar qual é a tramitação correta. 
Existem várias abordagens de estudo com os parâmetros de MapReduce que 
tentam encontrar um conjunto de parâmetros adequados para execução. 

Tem uma abordagem que usa no D3, teve fatos de log da execução de uma apli-
cação e depois que a execução foi feita, faz uma análise e tenta identificar ou 
o que aconteceu para verificar se aquela execução teve algum gargalo e o que 
será modificado no conjunto de parâmetros para melhorar o desempenho com 
as próximas execuções. 

Existe pelo menos um conjunto de execuções para ser analisado e depois ajus-
tar a aplicação. De fato tem uma execução instrumentada, tem que dizer qual 
é o conjunto de passos na execução da aplicação para depois analisarmos os 
resultados que serão gerados e modificar a parametragem. 

Outra abordagem é do CPU. Essa abordagem é bem centrada em jobs. Para 
identificar os jobs que são executados, tentar identificar padrões no uso da CPU, 
usando técnicas diferentes de reconhecimento utilizando o mesmo padrão e os 
mesmos parâmetros. 

O problema pode ser que os parâmetros não fiquem bem configurados ou que 
não sejam os melhores parâmetros a ser escolhidos. O projeto procura a sina-
lidade entre esses Jobs. Uma terceira abordagem, também baseada no job, no 
dado, algumas outras informações que são incluídas. 

Pode parecer relativamente simples a maneira de a pessoa configurar a execu-
ção do job, com o nome das aplicações. Ela deve ter um conhecimento prévio 
bem específico da execução, de um conjunto de padrões de nomenclatura para 
colocar no nome dos jobs e essa informação depois será analisada de maneira 
relativamente direta.

Mas requer conhecimento da pessoa que está criando a aplicação para dar um 
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nome bem específico em relação àquilo que ela faz e de outros parâmetros que 
são colocados. Essas são as três abordagens principais que tentam identificar e 
não identificar os parâmetros do Hadoop. 

Agora vamos entrar na nossa abordagem que utilizamos para configuração de 
parâmetros e o auto ajuste não diretamente o MapReduce com o Hadoop. Uti-
lizamos o Hive porque é um Data Warehouse sobre o Hadoop. A diferença é que 
não preciso quantificar as funções de MapReduce, não preciso programar, mas 
quero fazer uma consulta sobre um Data Warehouse. 

Se tivesse só o Hadoop diretamente, teria que ver qual o conjunto de mapas, qual 
é o conjunto de Reduces que vai ser quantificado e de que maneira que eles vão 
ser encadeados, porque, no exemplo, tinha um Map e um Reduce implementado. 

Posso ter vários Maps e vários Reduces. Eles podem ter um encadeamento di-
ferente dependendo da aplicação. Quando faço uma consulta de dados é bem 
provável que tenha uma característica, uma aplicação com essa característica, 
com mais tipo de Map e mais tipo de Reduce. 

Isso acaba deixando bastante complexa a implementação da aplicação. O Hive 
é um framework que tem essa linguagem e essa linguagem vai ser traduzida 
para um conjunto de maps, um conjunto de Reduces, e terá um encadeamento 
na execução da aplicação. 

Nesse caso de Reduce que vou apresentar, vamos utilizar especificamente o 
TPCH, é o benchmarking específico para consultas típicas de Data Warehouse. 
Existe um conjunto de consultas, são 22, se não me engano, para volume de 
dados relacionais e essas consultas foram adaptadas e serão executadas. 

Utilizaremos essas consultas para ajustar os parâmetros de MapReduce. A par-
tição tem aqui uma informação de data relacionada, continuando com arquite-
tura. Tem a linguagem FQL, um combinador, esse combinador pega os eventos 
da linguagem e cria um plano de execução bem similar ao que estamos acos-
tumados a ver em banco de dados relacionais, que têm NoSQL, seguindo um 
plano de execução específico para cada consulta que será criada. 

Esse conjunto de MapsReduces são chamados de estágios. Existem diferentes 
estágios para cada consulta apresentada. Temos três diferentes planos de exe-
cução que não dá para entender muito bem o que está escrito, mas dá para ver 
pelo menos que tem uma estrutura diferente. 

Aqui tenho um estágio, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito estágios, aqui 
tenho outro número de estágios diferentes e aqui também outro número de 
estágios, vai pegar cada elemento e vai traduzir estágios para operadores que 
vão realizar consulta sobre o framework Hadoop. 

Agora, como é que vai funcionar o ajuste de parâmetros para a execução? Incluí-
mos um conjunto de componentes, junto com os companheiros iniciais baseado 
em um texto. Vamos extrair o conjunto de características que serão executadas, 
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agrupando essas características de acordo com o conjunto e no final existe um 
componente para ajustar os parâmetros, aplicar esses parâmetros para execu-
tar as consultas com os mais adequados. 

Primeiro que extraio a assinatura de código dos estágios. Depois agrupo os es-
tágios para uma mesma assinatura. Gero a utilização diferente para um grupo 
de estágios e aplico essas otimizações. 

Cada um dos componentes tem uma tarefa para ser executada e vai poder de-
talhar um pouco mais cada um. O primeiro são essas assinaturas. Dentro dessa 
figura aqui tenho o tema. Isso para um assunto específico do Hive. Se tiver uma 
nova consulta, o conjunto dos operadores será diferente. Vai ter um número 
diferente, o select, posso ter o movie. 

Posso ter uma agregação, então dependendo da consulta, o núcleo desses es-
tágios e esses operadores são diferentes. Então na primeira fase identificamos 
um conjunto de recursos específicos, duas se não me engano. Essa é a primeira 
fase, de identificação. 

Na segunda fase, depois que identificamos esse conjunto de estágios e extraí-
mos a informação deles, contamos quantas vezes cada operador aparece para 
um determinado estágio. 

Poderia ter estágios com quatro operadores, cinco. Analisamos também qual é 
o tipo de parâmetro de cada operador e verificamos que no TPCH tem 29 gru-
pos diferentes e combinações que foram gerados. 

Nesses 29 grupos pegamos parâmetros que aplicam um conjunto de parâme-
tros específico para cada grupo que foi criado. A execução para testar a nossa 
aplicação foi usada. Usamos um detergente que gera dados na entrada do CH, 
e tinha até 50 gigas. 

Testamos nosso cluster da universidade, temos duas configurações, uma é a 
configuração usando uma máquina mais potente e não sendo fisicamente dis-
tribuída em diferentes percentuais, e um outro teste também, em que utiliza-
mos máquinas dos laboratórios de pesquisa, que são PCs e comuns, eles têm 
uma vantagem e uma desvantagem. 

A vantagem é que conseguimos estar em um ambiente relativamente estável. 
Usando os PCs podemos ver o comportamento que tem um PC que está sendo 
mais utilizado que o outro. 

Um PC desligado, um PC lento, conseguimos testar a execução nesse ambiente 
e, a desvantagem é que às vezes não é tão controlada a execução para fazer 
comparação, acaba ficando um pouco mais difícil. 

Tem uma execução com 15 compradores, em outra tem 20, em outra tem 10 
entendendo o estado da rede. Então para comparar desempenho fica muito 
mais complicado. Os que tiveram um baixo uso da CPU, mesma coisa para me-
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mória, para o disco e para a rede, então os grupos com uso de CPU terão utiliza-
ção de diferentes CPUs, dependendo do uso da aplicação. 

Em relação a outros estágios, dividimos um grupo, vimos que cada consulta 
tem um conjunto de estágio, porém esses estágios se repetem. Primeiro uma 
utilização Interconsu, estágios diferentes, de diferentes consultas podem ter a 
mesma utilização. 

Criei uma utilização inicial para a consulta, como ela tem parte em comum com 
a consulta nove, então posso ter uma utilização similar para essas consultas. A 
utilização Interconsu, posso ter várias configurações para essa consulta basea-
da nessas relações. Como já disse, são regras de ouro de parametrização. 

O que quer dizer isso? Existem uns artigos com algumas regras de como vamos 
utilizar um programa MapReduce. Utilizamos essas técnicas para criar um con-
junto de parâmetros iniciais e depois aplicar para as consultas de acordo com a 
característica delas. 

Nessa primeira abordagem, a criação de um conjunto de parâmetros é feita ba-
seada nesse conjunto de regras e elas vão ser aplicadas de maneira combinada 
para os diferentes Jobs que são criados. 

Essa é uma coisa em que estamos trabalhando e existem outras maneiras de 
geração de parâmetros. O último passo é só aplicação da utilização. Parece que 
tenho um conjunto de parâmetros para aquela consulta, simplesmente aplico 
no meu sistema a ser executado. 

Toda essa análise é baseada em um código e não na execução. A aplicação não 
precisa ser executada antes e também é baseada em log. O comportamento da 
aplicação depois da execução é baseado na característica da estrutura da apli-
cação, no conjunto de Maps e no conjunto de Reduces. 

Falando sobre os primeiros, utilizamos dez máquinas, um bimestre para con-
trolar a execução, eram todas máquinas com 4 gigas, eram desktops, 8 gigas de 
disco, dois processadores e um boot de 64 bits. 

Foram essas máquinas que utilizamos para testar o ajuste de parâmetros. Ain-
da na parte da escolha dos parâmetros iniciais para fazer o ajuste, temos um 
trabalho a ser desenvolvido. 

Realizamos a utilização dos parâmetros com uma aplicação do MapReduce Hive, 
sem coleta de informações de suporte, o que chamamos de informações de 
suporte são da execução da aplicação. 

Notamos que há uma relação entre os estágios das consultas que podem ser salien-
tadas, esperamos que esse comportamento se repita em outros tipos e aplicações. 

Estamos trabalhando com com análise de log e padrões da aplicação. Nesse 
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caso não utilizamos os parâmetros não citados antes da execução, e tem que 
ter uma execução prévia. 

Esses padrões que eram identificados na nossa abordagem inicial era a sinali-
dade entre as consultas. Um tipo de aplicação específica era o Data Warehouse. 
Mas, se não conheço o tipo de aplicação de antemão, pode interabilizar. Teria 
que usar uma abordagem complementar. Esse conjunto de parâmetros esten-
derem até pegar um volume máximo de parâmetros para serem configurados. 
Com essa ideia conseguimos ter um ajuste dos parâmetros de MapReduce que 
não precisam ser feitos de forma manual. Obrigado. 
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N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Big Data: novas respostas para novas perguntas Marcos Didonet Del Fabro

Interlocutor não identificado: Existe um indicativo 
de qual ordem de grandeza e categoria que vocês 
conseguiram nessa consulta, nessas que foram 
melhores do que a regra de outro? 

 Interlocutor não identificado: Eu vi que vocês tra-
balharam muito com hide. Só para entender, quan-
do você fala que essa análise que vocês fazem, é 
como se fosse uma análise estática da consulta. 
Nessa análise estática vocês tentam traduzir esse 
conhecimento para fazer um ajuste de parâmetros? 

Marcos Didonet Del Fabro – Universidade Federal 
do Paraná:  Isso. 

Interlocutor não identificado:  Vocês estão falando 
de autoconfiguração, já pensaram em usar ferra-
mentas de gestão de configuração para fazer essa 
auto-aplicação, um chefe?

Marcos Didonet Del Fabro – Universidade Federal 
do Paraná:  Pensamos, mas não chegamos fazer. 

Interlocutor não identificado: Bom dando conti-
nuidade vamos convidar o senhor Cristiano Ander-
son de Sousa da Clopus Informática com o tema 
Persistência Poliglota em NoSQL. 
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Bom dia. Vou falar do tema ciclo NoSQL, que está virando uma certa moda de 
mercado. Vou trazer algumas experiências que tive com clientes e com projetos 
que participei. Trabalho com web desde 1996. Comecei na época dos provedores. 
Fiz dinheiro no Terra durante alguns anos e participei também da criação do 
ZipMail. Trabalhei nessa época na própria ZipNet. Estou acostumado a trabalhar 
com grande quantidade de informações simultâneas que gerenciam dados de 
muitos usuários, algo que sempre gostei e sempre procurei trabalhar e estar 
aprimorando. Colaboro com alguns projetos livres, atualmente fazendo várias 
contribuições tanto em código, quanto na divulgação e em consultoria, prestando 
serviços serviços. Atualmente estamos nos especializando em Big Data. 

O que seriam os bancos relacionais?  Conhecemos os bancos relacionais do 
mercado, então, NoSQL sempre foi a primeira opção quando começamos um 
projeto. Ao pensar em bancos relacionais percebemos muita coisa mudando. 
Porém, existem muitas ferramentas para bancos relacionais que ajudam 
bastante, muitas pessoas qualificadas no mercado. 

Ou seja, se é fácil encontrar profissionais diferentes dos bancos não relacionais, 
é difícil achar alguém que domine o LightBase, alguém que domine o Hadoop, 
que tenha um suporte amplo, fácil, inclusive do próprio fabricante, ou seja, um 
fabricante coloca, disponibiliza toda uma rede benchmarking em cima, que acabou 
se tornando um “padrão” de mercado. 

Os dados são relacionados em tabela, relacionamentos, normalização de dados 
e necessidade de esquema. Sempre que vamos começar um projeto com bancos 
relacionais e vamos utilizar uma ferramenta para fazer isso, temos que pensar 
primeiro no esquema, no design das tabelas. Quais são as vantagens? Por que ele 
é bom? Quase todo mundo conhece, tem gente que acha que conhece bem, mas, 
na verdade, na hora que for criar o CID, tem alguma coisa. 

A linguagem NoSQL é simples, mas podemos fazer coisas mais complexas. A 
linguagem influenciava muitos operadores para possíveis boas ferramentas, 
dados bem padronizados e normalizados, relacionamentos, funções que são 
bastante utilizadas, join relacional e por aí vai. 

O ACET, que a Fernanda também falou na palestra dela, a tonicidade, consistência, 
validação, integridade, o isolamento dos dados, concorrência, tornam o resultado 
válido e durabilidade. Esse é o modelo ACET. 

E as desvantagens do modelo relacional? Dependemos sempre de uma 
modelagem. Qualquer alteração precisa passar por uma migração e, assim, 
não existe um projeto pronto. Você começa um projeto, ele sempre tem alguma 
interação, sempre tem que entrar alguma função nova. 



28Fórum de TIC Dataprev NoSQL - Ampliando opções para desenvolvimento
de aplicações e grandes volumes de dados

Persistência poliglota e NoSQL
Christiano Anderson de Souza

Tem também uma dificuldade na escalabilidade. A escalabilidade é horizontal: 
começa a ficar lento e coloca a máquina mais potente. Não dá para criar cluster. 
Até dá, mas é complicado, um trabalho difícil de se criar, de manter, então acaba 
dificultando bastante a parte de escalabilidade e a solução geralmente é sempre 
comprar uma máquina melhor. 

E quando o banco começa a ficar lento, a demorar alguns minutos? O correto é 
usar o tipo de persistência adequada com o seu tipo de dado, ou seja, usar uma 
solução adequada para cada caso. 

A primeira solução, como por exemplo, criar índices, vai dar uma folga e deixar 
o banco um pouco mais rápido, mas não vai resolver o problema. Se o banco 
começar a crescer vai ficar lento de novo, ou seja, a sua limitação passa a ser o 
banco e não o seu código. Se o seu código começa a ficar um pouco estagnado e 
você vai ter dificuldades para crescer o código. 

Pode-se criar uma habilitação. É uma outra solução. Ele fica absolutamente 
mais rápido, só que o problema disso é que você começa a ter duplicidade de 
informação. A informação não está tão atualizada, o banco está mais atualizado, 
tem que criar uma série de controles para ficar expirando, removendo o cache, 
criando o cache toda hora. 

Temos uma total dependência do banco de dados. Hoje em dia não podemos 
ficar dependente de um único sistema, temos que usar o mais adequado para 
uma solução mais adequada. Os bancos não relacionais são bancos que possuem 
tipos de dados, tipos de persistência. Você tem uma persistência mais adequada 
para documentos, ou seja, a forma de documento na verdade pode ser chave e 
valor, então ele tem uma dupla forma, um duplo paradigma para trabalhar, você 
tem uma liberdade de esquema e modelagem, facilitando muito no dia a dia. 

No banco relacional você pode ter um documento e certos campos, outro 
documento não precisa ter aqueles campos, ou pode ter campos diferentes, não 
temos que agendar, vai e faz. 

Coloca no código e novos documentos, a partir daquele momento, estão sendo 
criados naquele campo, com aquela chave adicional, não precisa parar o sistema, 
você faz o controle todo via código, fica muito mais ágil. 

A escalabilidade fica mais rápida e na medida em que começa a aumentar 
o número de chamadas, começa a aumentar o número de máquinas que vão 
entrando. Com um modelo vasto para esse tipo de coisa, você precisa colocar 
mais máquina para atender. O banco de dados não relacional resolve todos os 
tipos de problema. Fazemos três tipos de serviços, bom, barato e rápido, mas 
tem que escolher dois e terá um resultado com aquela sua escolha. O que você 
terá que escolher, terá que abrir mão de alguma coisa. 

Ah, mas você está duplicando muito a informação. Como, por exemplo, ao se 
fazer um cadastro simples, com nome, endereço, cidade e estado. Pensando em 
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um SQL você criaria uma tabela de estado primeiro, criaria uma tabela de cidade 
onde cada cidade vai estar relacionada com o estado e quando vai fazer o seu 
cadastro de usuários, você coloca nome, endereço, na hora de colocar a cidade, 
na verdade não é a cidade que você vai colocar lá, você associa com a Organização 
Intergovernamental (OIG) da cidade que está no seu plano. 

Isso é uma coisa do estado, ou seja, você não tem essa informação, ela está 
normalizada no banco. Se você for pensar em um modelo de persistência 
baseado em documento, para falar o seu nome, endereço, cidade, vai aparecer 
Rio de Janeiro por extenso, estado, vai estar RJ por extenso. 

Não existe, ou melhor existe, mas não é comum, fazer de uma forma a relacionar 
outra colisão ou outra tabela, algumas cidades, estados é amarrar uma coisa 
à outra. Na verdade se olharmos na arquitetura, na parte do código, isso não é 
bem duplicado, isso é indexado de uma forma que o banco consegue trabalhar 
de forma eficiente. 

O cara tem que estar com a mente aberta e entender que existem outros tipos 
de persistência e os dados tem que ser modelados de acordo com aquela 
necessidade, ou seja, não só o tipo de persistência adequada ou o tipo de 
dado adequado. Não utilizamos o conceito de tabelas, utilizamos o conceito de 
correções. Os registros, principalmente de documentos ficam em um registro do 
banco relacional, para esse momento de coleções. 

Então sempre que você dá um filtro, você vai chamar uma punição padrão dele 
para exibir todos os registros daquela punição. Se não colocar nada como filter, 
vem tudo. Então o conceito muda, você tem que ir filtrando o dado que você quer. 
É diferente do modelo relacional. 

Qual é o erro que a maioria das pessoas comete quando começam a trabalhar 
com banco não relacional? É fazer pensando de forma relacional. É o maior erro 
de todos. O segredo do sucesso é o esquema design, isso aqui é imprescindível. 
Também sempre recomendo deixar de lado o código mais pesado, o que 
mais exige do banco. Porque os bancos não relacionais também têm os seus 
equivalentes aos RNS. Você pode transformar a orientação documento, chave, 
valor, gráficos ou colunas. 

Este está entre os erros mais comuns. O Brasil hoje tem um trechinho utilizando 
o banco não relacional. Cada vez mais cresce o número de empresas que, para 
entrar em contato, utilizam certos links. 

E a pergunta, qual que é a melhor ferramenta? Qual dos bancos é o melhor? 
Depende de o quê você vai fazer daquilo. Então uma coisa pode ser melhor que a 
outra, sempre dependendo do uso que você vai fazer. Você pode pregar um prego 
na parede usando uma chave de fenda, vai dar trabalho, mas se você insistir um 
pouquinho, vai conseguir. 

O que é isso aqui? O que parece? Onde é isso? Basicamente é um objeto, um 
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identificador único, chave, valor, você pode ter listas e cadeados aqui dentro, o 
dicionário aqui contrata onde tem e-mail, celular, etc. 

Você pode ter listas também, e o legal disso aqui, é que se tem um sistema amanhã 
e entra um campo novo, você adiciona aquilo sem ter que fazer migração. Os 
documentos antigos ficam sem aquele campo e os novos a partir daquele momento 
vão nascer com aquele campo a mais. 

Como é que se controla isso? Via código. Então o seu controle não é banco, o seu 
controle é código. Código acaba ganhando maior controle, você pega menos no banco 
e o seu programador acaba ficando com um maior controle sobre a sua aplicação. 

Geralmente os dados ficam em baldes, você tem um balde, joga os seus dados 
lá dentro e vai trabalhando a parte dali, pega aquele balde, utiliza, traz uma 
abordagem um pouco diferente. 

O que você tem de gráficos, acho que é o exemplo mais comum de rede social. 
Twitter, posso seguir ele, mas ele não é obrigado a me seguir de volta. Ele segue 
ela, mas ela não segue ele. Qual é o grau de relação que eu tenho com ela? Tenho 
que passar por ele para chegar até ela. Esse é o exemplo mais comum de gráficos, 
mas não é só isso. 

Em e-commerce, a Fernanda citou o caso da Amazon, eles utilizam basicamente 
gráficos para fazer isso. Então você começa a identificar padrões, você tem o 
seu registro de usuário, a sua bolinha, gosta dele, ficção científica, gosta dele, 
economia, gosta de política. 

Então está na hora de criar sucessões, está na hora de você fazer uma pesquisa, 
e com gráficos você pode ter vários tipos de associação. Não tem que fazer nada 
muito complexo. Gráficos são feitos para isso, esse tipo de coisa. Tem outro que 
é legal, um banco que começou pequeno, foi crescendo, foi crescendo, hoje com 
uma posse de capital e está estourando. Esse Orient DB é legal, porque ele faz 
gráficos e também faz documentos. 

É o melhor de dois mundos. É o melhor de documento, é o melhor de gráficos, e consegue 
unir as duas coisas ali dentro. Ficou bem interessante para o Orient Technologies. 

Esse aqui é o colunar com o Hbase, ele faz parte da família Hadoop, é um banco de 
dados que tem outra abordagem, dados em colunas, suportam uma quantidade 
exorbitante de dados, todos eles suportam, mas o Hbase já grava diretamente 
o HBFS por padrão, ele já vem incorporado na maioria das distribuições Hadoop, 
um banco bem interessante também e poliglota. 

O que é? Uma aplicação eficiente é aquela que atende bem o seu objetivo e está 
sempre disponível. Então o usuário entra no seu site e controla o seu site offline. 
Ah, estamos em manutenção, volte amanhã. Isso não existe hoje na internet, não 
dá. Você tem que usar mais do que uma solução por insistência. Usa-se o SQL 
mais apropriado e o no-cicle onde você precisa de escalabilidade de outras. 
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E qual é a mensagem que eu dou na nossa palestra aqui toda? Um arquiteto de 
dados hoje, para ficar amarrado a um tipo de dado, você pode até ver se vai se 
dar bem no seu nicho, mas só em volta de um único banco de dados, tem vários 
no mercado, você tem que conhecer cada um, cada momento. 

Um bom arquiteto de dados hoje tem que entender que existem tipos de 
persistências diferentes, mais adequado a cada tipo de cenário. E claro, você precisa 
de várias ferramentas para construir uma casa, por que não precisar de vários 
bancos para construir uma única aplicação? E fica mais caro manter tudo isso? Claro 
que fica, porque você vai ter que ter mais tecnologias, vai ter que ter pessoas mais 
qualificadas, começar com treinamento, só que você ganha ao longo prazo. 

Por exemplo, esse investimento que essa empresa de e-commerce fez eles 
ganharam depois porque não ficaram fora, e foi o que mais vendeu na última 
Black Friday, Natal e dia dos namorados também. Por onde começar? O primeiro 
passo é entender o que você precisa, qual é a sua arquitetura. 

Conhecer um pouco de cada tipo de persistência, não é dominar o banco, é saber 
para que ele serve, o que ele faz. Que tipo de dado ele armazena e como ele 
armazena. Simples. A partir daí, você analisa aquele que mais se encaixa, ou 
aqueles que mais se encaixam no seu produto, e começa a estudar melhor, a 
aprofundar nele. 

Eles são bem semelhantes entre si, para quem aprende um, tem uma facilidade 
grande de aprender o outro. Exceto o gráfico, que é um conceito, uma outra 
abordagem, mas nada complicado também. E tem mais uma alternativa de 
persistência aceitável e é recomendado.
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Big Data: novas respostas para novas perguntas Christiano Anderson de Souza

Interlocutor não identificado: Antes da Dataprev, 
trabalhei em uma empresa e sentia lá, não só com 
essa questão de sustentar, mas também com outras 
questões, uma resistência muito forte de mudança. 
Qualquer mudança que você sugeria, inclusive umas 
sugestões testadas sempre havia muita resistência. 
Gostaria que você falasse um pouco de como 
quebrar essa barreira, mostrando um dos benefícios 
que trariam o NoSQL. Você falou que nessa empresa 
buscava os dados do Neo4j, como é que feita essa 
integração desses três bancos, por exemplo?

Cristiano Anderson de Sousa - Clopus Informática: 
A resistência à mudança é normal. Você tem uma 
equipe que está acostumada com a tecnologia 
e tem batidas de níveis superiores para presidir 
essa mudança. Na própria Petrobras, levamos seis 
meses trabalhando para provarem que o conceito 
estava certo, e foi um sucesso. Viram, sentiram a 
diferença e, a partir daí, perceberam o trabalho deles 
de forma mais fácil, a resistência começou a cair. 
No caso dessa empresa que falei foi diferente, eles 
já chegavam com a solução que eles achavam ser 
melhor, “ah a gente acha que é isso aqui”. Sentamos, 
avaliamos e estava bem avançado do jeito que eles 
fizeram, estava muito bem feito, então na prática 
começamos a sentir que algumas coisas tinham 
melhorado, mudado um pouco a forma de trabalhar. 
O e-commerce partiu deles, não foi sugestão nossa. 

Cristiano Anderson de Sousa - Clopus Informática: 
O conceito usar banco não relacional é uma outra 
forma de trabalhar com dados. Por padrão, os 
bancos relacionais são fechados. Você tem que ir 
lá dando permissão, você tem que ir liberando. Nos 
bancos não relacionais ocorre o contrário, é tudo 
liberado por padrão, então você tem que ir moldando 
aquilo que você quer, muda um pouco a forma de 
trabalhar. Não que não seja seguro, pode ser seguro, 
mas se tiver com uma parte de infra bem elaborada, 
o que acaba sendo uma forma de persistência, não 
é uma tentativa de reinventar nada. Chegou em 
um problema que é a escalabilidade, criar recursos, 
novos insights muito rápidos e bancos relacionais 
para fazer isso. Fazemos isso, um sistema rodando 

sem derrubar ninguém, sem parar ninguém. Deu 
enter, olhou no código e já estava acontecendo. 
Acredito que esse é um dos grandes atrativos 
para alguém decidir migrar para um banco desse. 
Respondi sua pergunta?

Interlocutor não identificado: Porque tem um 
conceito que é a chave, fiquei curioso para saber 
como você consegue fazer a chave migrando pelas 
várias camadas, porque se o banco de cima não se 
comunica em nenhum momento com o banco que 
gera a chave, pode ter um problema de conflito com 
a chave. Como você lida com isso?

Cristiano Anderson de Sousa - Clopus Informática: 
Sim, isso é fato mesmo. Foi criado um algoritmo de 
gerar um código que consegue fazer um target com 
isso. Para gráficos é um pouco diferente, já não é 
controle, é só recomendação. Temos que alimentá-
lo com base na navegação do usuário. 

Interlocutor não identificado: Você tem um banco 
de dados já com o valor que é separado, então? 
Como se fosse um gerador de chaves?

Cristiano Anderson de Sousa - Clopus Informática: 
É o algoritmo quem faz isso. Essa mesma chave 
é gerada a partir de alguns dados que daquela 
compra, de um produto, então gera um usuário, 
gera não sei o que, gera uma chave com mais dados. 
É um algoritmo que gera isso. É o código que busca 
aquele dado e gerencia. Eles expõem os pontos para 
realmente chegar ao final do projeto. Fizemos vários 
testes, utilizamos vários cenários testados de um 
jeito, que ele tinha uma falha, vamos desenhar, vai 
para o quadro branco, desenha de novo e volta tudo. 
Então esse é um ponto que demorou bastante, mas 
esse algoritmo foi gerado e vai a todos os caminhos, 
em cada lugar que ele passa, ele adiciona outro 
ponto para saber que chegou no ponto. 

Interlocutor não identificado:  Concordo totalmente, 
o esquema é essencial. Tivemos problemas 
parecidos quando estávamos desenvolvendo 
a chave para o código. Trocamos um entre dois 
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elementos e mudou drasticamente a performance. 
Fizemos essa modelagem e, não sei se quando 
vocês estão desenvolvendo, vocês estão com tipo 
de boas práticas ou regras de transformações, que, 
por exemplo, no banco de dados relacional tentamos 
normalizar o máximo possível. Transformo já de 
primeira forma, para segunda, terceira e assim por 
diante, fica bem o que queremos. No caso de vocês, 
vocês fazem isso sabendo de algumas regras, que 
não tem esquema para ficar ruim, por exemplo, 
aquele que demorou muito, porque mudaram 
para ficar 100%. Tem algumas regras ou é mais na 
experiência mesmo?

Cristiano Anderson de Sousa - Clopus Informática: 
Olha, tem os dois no caso. Algumas para trabalhar 
com os bancos, nos papers, os sites possuem, então 
tem bastante papers que não conseguem trabalhar 
com análise temporal. O que é melhor? Fazer muito 
documento por hora, e dentro dele um subdocumento 
por minuto, depois sub-documentos por segundos. 
Dentro desse meio de profile, você faz umas consultas 
internas e verifica quais demoram mais tempo. Por 
que elas estão levando tempo? Por falta de índice? 
Está precisando de algum ajuste? Existe forma sim, o 
Neo4j também tem forma de você realizar os gráficos. 
O que ficar melhor, porque não vende performance. 
As duas práticas também existem.

Interlocutor não identificado: Em relação ao papel 
do arquiteto de dados, um papel fundamental no 
sistema. Algum tempo atrás não tinha ninguém que 
soubesse fazer SQL, fazia os SQL mágicos e nesse 
funcional, tinha o otimizador, ele otimiza, mas não 
é mágico.

Cristiano Anderson de Sousa - Clopus Informática: 
Se fizer o SQL ruim, ele vai ser ruim, não tem jeito. 
Agora o profissional tem que saber SQL, tem que 
saber Neo4j, tem que saber chave de valor. Não 
sei como é que vocês estão vendo isso em relação 
ao perfil que estão chegando no mercado. Nas 
universidades estamos começando agora a ter 
expectativas que estão falando disso.

Temos que focar realmente em coisas específicas, 
porque não dá para saber, ele pode ter uma visão 

global, não precisa dominar os internos de cada 
banco, ele não precisa saber para que serve, o 
que é bom e o que é ruim. E como saber que você 
consegue desenhar uma arquitetura toda, e aí 
passa para cada especialista. 

Interlocutor não identificado: Em relação ao 
sistema de e-commerce que vocês fizeram, tinha 
um banco que era um banco central que tinha todos 
os dados, por exemplo, passou para o para o Ne4j, 
isso foi retirado do banco que centralizado, depois 
foi transformado, ou cada um deles é relativamente 
independente?

Cristiano Anderson de Sousa - Clopus Informática: 
Tínhamos o central que era o próprio relacional. 
Na verdade fica no relacional também, mas com 
uma questão de histórico e uma segurança. Tudo 
que fica nos demais e está no banco relacional 
intensifica para eles, com o tempo, ganharam essa 
independência. Eles começaram a evoluir sistema 
para conseguir cada um fazer o seu papel específico, 
mas ainda existe, nesse caso, uma dependência do 
relacional. Mas assim, se o relacional morrer hoje, 
o site continua funcionando, caso você não consiga 
fazer o pagamento, o pagamento é indispensável 
passar pelo relacional. Não é 100% independente. 

Interlocutor não identificado: Qual a sua opinião 
sobre essa arquitetura?

Cristiano Anderson de Sousa - Clopus Informática: 
É necessária sim, porque está usando o tipo 
adequado para cada parte do site. Funciona, mas 
pode cair. 

Cristiano Anderson de Sousa - Clopus Informática: 
Olha, gerar um fator eu nunca vi. Para cada um 
tem uma ferramenta. Até ajuda nessa modelagem, 
mas, assim, não ajuda tanto. Tem que conhecer 
a arquitetura, saber o que quer. E via código, diria 
que sua melhor modelagem vai ser suporte. É um 
código pensando bem feito, bem programado do 
jeito certo. Se você criar um documento que tem 
um campo a mais, o banco não vai reclamar, ele 
vai aceitar aquilo. Então o seu código está bem 
feito, diria até que nesses desafios que temos, 
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precisamos de bons programadores, isso faz total 
diferença. Usar Jason como padrão é muito fácil do 
programa aprender porque a maioria dos programas 
já traz o próprio Jason que era universal. Claro, esse 
é o maior desafio que temos hoje em dia.

Adriano Vieira – Dataprev:  A primeira pergunta 
é voltada para a Fernanda e para os demais 
palestrantes, estávamos falando de banco de dados, 
NoSQL. É um paradigma não só em banco de dados, 
algumas perguntas já surgiam também voltadas 
para desenvolvimento. Estou falando que houve 
uma série de mudanças, você tem uma complexidade 
poliglota e persistência, você vai precisar de uma 
equipe integrada no desenvolvimento para fazer 
uma gestão de mudanças em código e vai prever 
essas evoluções de campos e tudo mais. Como é 
que isso está sendo visto? Como pode alcançar o 
programador que talvez pode ser um ponto, e precisa 
alcançar de uma forma, como vocês observam isso 
nesse desenvolvimento dessa mudança?

Cristiano Anderson de Sousa - Clopus Informática: 
Vou falar rapidinho, depois se alguém quiser 
complementar. Como fazemos lá? Temos alguns 
níveis de trabalho. Você tem um arquiteto que 
enxerga todo o objeto, que precisa ser feito do 
início ao fim, e temos outras especialidades desde 
segurança de dados até realmente de tráfego, de 
infra, etc., que faz tudo conjunto. 

O trabalho que dá mais certo para essa experiência 
toda é você ter um grupo de programadores que são 
os mais sêniores, vão criar as APIs, essas APIs é que 
vão se comunicar com os diversos bancos. Então o 
trabalho pesado de processamento de consulta, de 
gad, mesmo vai ser feito dentro dessa API. 

Podemos ter um outro nível de programadores 
que não precisa ser programadores mais sêniores, 
digamos, só vou buscar essa API, só vou fazer um 
gad. Quando o gad chega nesse mid work, ele vai 
direcionar para o lugar certo. Essa é a forma que 
encontramos para evitar erros. Fazendo desse 
jeito, é mais trabalhoso e exige mais um trabalho 
de arquitetura, mas temos poucas falhas de 
segurança ou de alguma coisa trabalhando com 
isso. Trabalhando desse jeito conseguimos resolver 

o problema e fazer um código bem feito, com 
segurança, escalabilidade. Então tudo de mudança 
pesada que é feita, fica nesse mid work. 

Interlocutor não identificado: O pessoal costuma 
usar muito algum método para essas coisas assim, 
de um ORM assim, o cara cria A classe, está lá os 
campos, aquilo e o cara vai para o abraço?

Cristiano Anderson de Sousa - Clopus Informática: 
Faz muito isso mesmo. Mas os ORNs serão de 
performance. Se o seu problema é performance, é 
melhor não usar. Se o problema não é performance 
que a facilidade de desenvolvimento. É como ele 
disse mesmo, esses bancos deixam o programador 
mais perto, mas ele dá um poder maior que o 
objeto. Se você pegar em qualquer linguagem de 
programação, ela interpreta aquilo, é transparente. 
Ela pode ser um objeto e esse objeto você vai girando 
de um lado para o outro, transparente mesmo. 

Interlocutor não identificado: Em relação da nova 
aplicação do e-commerce, o que usávamos só para 
relacional e mapeamento, podíamos usar um da 
vida ou um outro gerador de amplificação. Gera o 
mapeamento, gera as pastas, a partir do modelo, 
gera até umas escalas iniciais, se tiver que fazer 
um simples do cadastro, depois que fez uma hora 
tem aplicação iniciada, estou começando a fazer 
as alterações. Você já chegou a ver se tem algum 
print assim para e-commerce que gera toda essa 
parafernália ou aqueles que ajudam a ter alguma 
coisa no esqueleto?

Cristiano Anderson de Sousa - Clopus Informática: 
Usando esse tipo de persistência, pega e forma uma 
stec inicial, tem que pensar no que está fazendo. É 
interessante mesmo. 

Interlocutor não identificado: Todos que eu conheço 
fizeram. Esses grandes e-commerce tiveram uma 
solução caseira mesmo, mas não conheço nenhum 
que tenha usado, a não ser os menores, aqueles 
que usam algum outro software de e-commerce, já 
é pronto, Php, SQL, é difícil escalar.

Cristiano Anderson de Sousa - Clopus Informática: 
Imagino que daqui um tempo isso fique mais comum ...
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Interlocutor não identificado: Eu acabei de achar 
na internet um projeto que é um framework de 
desenvolvimento. Deve ser um projeto paralelo, que 
tem suporte. 

Cristiano Anderson de Sousa - Clopus Informática: 
Temas existe a questão com o Diango, o RN dele 
é específico para banco relacional. Esse que faz 
enfoque, colaborei com esse projeto, o problema 
dele é que é muito amarrado a conceito relacional. 
Então, o que se faz em casa pode ser uma certa 
gambiarra para traduzir chamadas SQL para o 
formato. Aqui é muito, muito relacional, segurar 
o código do (diango) é 100% relacional. Então o 
que o pessoal fez, no caso, é trocar uma camada, 
que até colaborei nesse projeto porque é uma das 
linguagens padrões que utilizamos, mas fui ver, 
é muita gambiarra, você fica amarrado a segunda 
versão, não evolui para a versão 1.7 que é o último 
agora. Basta você olhar. Você fica amarrado, porque 
só consegue atualizar depois. Atualizou, quebra! 

Cristiano Anderson de Sousa - Clopus Informática: 
Pessoal, mais alguma? Bom, agradeço, qualquer 
coisa vou estar por aqui hoje podemos conversar 
mais. Obrigado.

Interlocutor não identificado: Bom, agradecer o 
Anderson pela brilhante palestra. Vamos retornar 
às 14:00 horas, para dar continuidade ao evento 
com mais duas palestras. Muito obrigado.
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Boa tarde. Vou falar um pouco de LightBase. Hoje em dia, um dos grandes de-
safios que temos é a recuperação da informação. Quanto mais o tempo passa, 
mais informação geramos e, principalmente com a internet, a quantidade de in-
formação que temos a nossa disposição só aumenta. 

Muitas vezes, essa informação está perdida. Principalmente em linguagem na-
tural, as coisa que escrevemos e, documentos estruturados ou semiestrutura-
dos, que é o tema que veremos. 

Normalmente, quando falamos de documento, vamos pensar em protocolo, 
para depois trazermos um pouco mais para a internet. Temos um fluxo todo de 
geração da informação, processamento e armazenamento. 

Vamos supor que você vai protocolar um despacho, alguma coisa no Otto. Esse 
documento é uma entrada física. Ele passa por um círculo de processamento 
e também terá um armazenamento que, até hoje, na maior parte dos lugares, 
ainda é físico. 

O processo eletrônico é algo que almejamos, mas na realidade em uma parte 
dos locais, ainda precisamos ter a cópia física dos documentos, aí a dificuldade. 
Se apareceu um papel aqui, como faço para encontrá-lo depois em uma gaveta 
gigantesca com centenas, às vezes, milhares de outros documentos? 

Isso também é um grande desafio, principalmente para as grandes organiza-
ções. Precisamos ter meios de armazenamento de dados confiáveis, agilidade 
na recuperação das informações, perguntar para alguém que saiba onde está. 
Você tem que ter uma forma automática ou semiautomática de encontrar aque-
le documento que foi gerado originariamente. 

Confiabilidade na informação, ter que realmente saber se o que você está bus-
cando é o que realmente foi gerado na entrada e se perdeu no meio do caminho 
e para você fazer isso, você precisa ter um conjunto de ferramentas adequado. 

Talvez o diferente do que falamos ao longo do dia, é que partimos de um pres-
suposto que existe um papel que chamamos de documento. Esse papel precisa-
remos manter e, teremos que tratar com uma série de ferramentas para tratar 
desde a guarda desse documento físico até a transformação dele no banco de 
dados que seja recuperado depois. 

Para fazer isso, vocês já devem ter ouvido falar no Gerenciamento Eletrônico de 
Documentos (GED). Você vai precisar ter um scanner para aquele documento, 
terá que transformar aquela imagem em algo que você consiga recuperar de-
pois para saber do que você está falando, gerência dos documentos, processa-
mento de formulário, enfim, todas as coisas que vocês já conhecem. 
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Quem conhece já sabe o que é gerência eletrônica de documentos mas talvez o 
mais importante é falarmos aqui do final  do processo, que é Full Text Retrieval 
ou seja, Busca e Recuperação Textual. 

É muito difícil você conseguir saber exatamente onde estava aquele documen-
to, também é um desafio importante. Você precisa ser capaz de tratar um texto 
que está dentro dos documentos, quando falamos de gerência eletrônica. 

Trazendo um pouco para dentro das organizações, uma vez que esse documen-
to foi gerado, indexado, guardado ou armazenado, ele pode ter um fluxo dentro 
da empresa. Uma vez que aquele documento físico entra no protocolo, para 
onde ele vai, para onde que ele vem, como que está o despacho, quanto tempo 
a pessoa tem para decidir, principalmente na decisão judicial. 

Tem uma parte importante, que é o workflow, que é conseguir gerenciar o fluxo 
de trabalho em cima daquele documento. Em resumo, estamos começando a 
tratar aqui como se fosse um canivete suíço. É um conjunto de informação, um 
conjunto de ferramentas que permitirá fazer a recuperação da informação que 
foi armazenada lá. 

Para isso, você não pode ter uma ferramenta só. Você tem que ter um conjunto 
de ferramentas que seja adequado. Existe uma série de tecnologias emprega-
das em cada setor, tais como o setor de protocolo, setor de tramitação e de 
armazenamento. 

Aqui é a entrada de documento, ali é o fluxo que ele vai percorrer dentro do loob 
que na última etapa tem que ter um armazenamento também. Uma das princi-
pais tecnologias que a empresa desenvolveu ao longo dos anos, é o goldendoc, 
um sistema que vai fazer basicamente catalogação, arquivamento, controle de 
entrada e saída de documentos. 

E, mais importante ainda, como é que eu encontro essa informação depois? 
Novamente precisa de ferramentas para fazer essa pesquisa. Trataremos todo 
o processo de tramitação daquele documento. 

Esses termos da indústria, Business Process Modeling Notation (BPMN), Business 
Process Management Suite (BPMS), a ideia é você poder ter um documento e 
colocar dentro dessas ferramentas de infraestrutura. 

O ponto que acho mais divertido para falar na Empresa de Tecnologia e Infor-
mações da Previdência Social (Dataprev), para vocês, que são dessas áreas 
de informática. Hoje vimos uma série de palestras sobre a NoSQL como uma 
tecnologia nova e tudo mais. Bom, e a primeira versão aqui do LightBase é de 
1982, não é isso? 

“Quando começou a idealização?“
Interlocutor não identificado: 
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Em 1982. Falávamos de banco de dados orientados a documentos e era um 
produto feito no Brasil, uma empresa brasileira. Teve uma evolução tecnológica 
em 1987, eu nasci em 81. O LightBase tem mais ou menos a minha idade. 

Em 1987 tivemos uma segunda evolução e, com uma parte que talvez tenha 
sido o coração da empresa, a possibilidade de aproximar o documento do usuá-
rio. Tudo que falei até agora era muito voltado para o setor de gerencia de docu-
mentos, processamento eletrônico, tramitação, órgão, mas por quê? 

Como estamos falando de um dado não estruturado, esse aqui era um cadastro 
feito pelas secretárias. Foi um desafio para mim quando comecei a trabalhar 
com a LightBase,. Trabalhei com quantidades relacionais desde que comecei. 
Você pensa que abandonar esse paradigma é diferente. 

Uma coisa que o Jorge sempre falava, que conseguimos hoje em dia, que o mo-
delo de dado que vemos em uma telinha, que uma secretária de dentista quer. O 
que ela quer saber? Ele quer saber o dado dos seus clientes, e não saber se vai 
quebrar tudo em 10, 15, 20 tabelas. Isso não interessa. O que ele quer é saber 
qual é o formulário que o cliente vai preencher e que vai aparecer na tela dela. 

As primeiras versões do LightBase tinham como foco possibilitar usuários que 
não tinham conhecimento de informática conseguissem construir aplicações 
orientadas a documento, isso em 1987. 

Era a primeira que tinha uma interface mais amigável. Em 2003, já é uma versão 
mais voltada para Windows, também uma parte interessante do desenvolvimen-
to da tecnologia. Algumas das escolhas tecnológicas que tomamos são o apren-
dizado de que não podemos depender de ninguém, basicamente essa é a ideia.

Se você tem uma tecnologia que é inovadora e só você domina, por que você 
não pode colocar no governo? o Tribunal de Contas da União (TCU) questionou 
isso várias vezes. Construímos uma estrutura tecnológica que hoje é indepen-
dente de qualquer coisa, independente da quantidade de tecnologia. 

Quase todos os órgãos de governo federal, governo estadual, utilizaram Light-
Base em algum momento. Nessa trajetória, quem conhece de verdade, o Light-
Base chegou a ter filiais na Espanha, nos Estados Unidos, assim, deu vários prê-
mios de tecnologia inovadora porque era uma tecnologia nacional. 

Quando cheguei na empresa era o seguinte, os primeiros 20 anos a empresa só 
usava tecnologia que ela mesmo desenvolvia. Então precisava de um editor de 
texto para editar o documento. Precisava de um indexador em língua portugue-
sa para conseguir extrair o texto, era feito internamente. 

Estamos falando de Big Data hoje. Construir um banco de dados para Big Data, 
em 32 bits, é impossível imaginar isso. Veio a decisão que, pessoalmente, acre-
dito ser a mais difícil da história da empresa, que é utilizar componentes de 
softwares de terceiros. 
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Você passa 20 anos só desenvolvendo seu próprio software e você decide que 
não dá mais para fazer isso, imagino que seja uma escolha que envolva muito de-
sapego. Aqui no meu órgão é só PHP, Java, não podemos depender de linguagem 
de programação. Se o cara quiser fazer em Java, vai fazer do jeito que ele quiser. 

Apesar do LightBase ser um banco de dados também, ele vai utilizar qualquer 
banco de dados, esse é um princípio. No princípio três, o modelo de indexação 
tem que funcionar de forma simples, não precisa perder parte do índice, não 
pode parar a base inteira, isso é difícil de entender se você não entende como 
funciona os bancos de dados não relacionais. 

É como se um pedaço do seu dado tivesse corrompido, mas não tão corrompido 
assim, e você permite que as pessoas continuem acessando o dado. E o princípio 
número quatro, sofremos com isso, pense em uma aplicação feita por uma secre-
tária, de repente está atendendo um órgão com seis mil funcionários divididos em 
27 regionais espalhadas pelo Brasil, foi algo que aconteceu no LightBase. 

Precisamos ter escalabilidade, algo que foi muito abordado aqui. Para que consi-
gamos trabalhar qualquer tipo de documento, também precisamos trabalhar com 
operações do tipo Rest, e quando falo “Ah, ele é independente em linguagem de 
programação”, sim, ele precisa apenas utilizar a interface Rest já existente. 

Aqui você vai poder utilizar qualquer linguagem de programação na frente para 
interagir com o banco de dados. Bom, algumas definições importantes e talvez 
seja uma diferença conceitual do LighBase em relação ao banco de dados NoSQL 
de maneira geral, é que não permitimos a inserção de qualquer dado. 

Isso quer dizer que o dado tem que estar estruturado? Não. Significa que tem 
que ter preenchimento dos dados definido pelo usuário. Você tem que definir 
quais são os campos que você quer inserir na sua base. 

Campos multidimensionais de maneira geral, que é o conjunto de base, o con-
junto indeferido de dados. Você vai ter os campos da base definidos pelo usuário 
e o documento vai ser a instância da base com base nesse conjunto de campos. 
Então defino como é uma tela, por exemplo, o formulário. Esse formulário vai 
ter um conjunto de campos. Quando o salvar, estou inserindo o documento no 
banco de dados. 

Basicamente você tem que criar essa estrutura do documento antes de enviar 
para nós e ele vai te responder sim ou não. Esse documento pode trafegar no 
índice, em vários lugares. Mas quando for no identificador, será outro. 

Da forma que desenhamos a arquitetura do LightBase hoje, vai funcionar como 
se fosse uma estecirração. Você vai definir um conjunto de documentos, vai tra-
balhar com eles, e ele vai se preocupar em como armazenar daí para baixo. 

Aqui é um desafio muito importante, acho que nesse ponto já estamos tentan-
do desenvolver esse projeto na academia, mas busca e recuperação de língua 
portuguesa, é um desafio, não só para nós, mas para qualquer um. 
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Quando falo em busca e operação textual, estou falando que você coloca no 
Google na hora de procurar. Vou tentar explicar de maneira resumida: O que 
chamamos de LightBase, chamamos popularmente na empresa que seria a for-
ma de você se comunicar com o banco de dados. 

Vamos trabalhá-lo como se fosse o LightBase Server, ele vai ser uma Play Rest. 
Você vai inserir os dados do banco, vai recuperar os dados do banco por uma 
única camada, que vai daqui aqui. 

Na parte de web semântica também, que é uma coisa que temos investido bas-
tante, principalmente aplicações. Para que quê serve isso? Queremos descobrir 
novas formas também de aplicar essa tecnologia. 

Vou chamar o Jairo. 

Jairo Fonseca – LightBase:

Boa tarde, meu nome é Jairo Fonseca, vou contar um pouco da história da Li-
ghtBase. Em meados da década de 80, o modelo relacional estava fortemente 
no mercado, percebemos que esse modelo é muito bom para resolver folha de 
pagamento, controle de estoque, contas a pagar e receber, mas era muito ruim 
para outros tipos de aplicação, aplicações documentares. 

Era ruim por dois motivos: Primeiro, o modelo relacional impõe tabelas bidimen-
sionais e as informações são multidimensionais. Uma pessoa tem vários telefo-
nes, outras têm várias experiências profissionais, uma pessoa tem vários cursos, 
vários trabalhos, então para colocar essa informação, descrever essa pessoa em 
um modelo relacional, você precisava ter uma tabela do telefone, uma tabela de 
experiência profissional, uma tabela de namorados, uma tabela de filhos, de em-
presa, isso tem um custo para montar e desmontar essas informações. 

Você tem que pegar uma pessoa da tabela, suas experiências profissionais, en-
tão criamos no LightBase tabelas multidimensionais. Outra coisa que percebe-
mos é que, a partir do momento que um usuário final ou qualquer pessoa que 
trabalhe com documentação e informação, tinha um problema então chamava 
um programador, o programador fazia o desenho vizinho das tabelas, voltava 
para falar com o usuário final, que já estava vendido na história. 

O programador ia mandar no sistema e não ia entender os relacionamentos, 
por isso que fizemos o LightBase. Hoje em dia é o Jason, o documento Jason é o 
documento da empresa. 

Não é um banco de dados do programador. Funciona como um banco de dados 
para um médico, para secretário, advogado. Nosso trabalho é muito maior do 
que criar geradores de aplicação que se aproximem do usuário final, desde que 
seja programador. 

Estamos fazendo LightBase e estamos com um modelo de programador ainda. O 
LightBase look que todos chamamos de MEL. Se você colocar um mundo inteiro 
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para trabalhar com ele, não tem problema. Não tem mais limite de atendimento. 

Para acharmos o documento, veja só, um advogado, uma secretária não conhe-
ce o índice, como fazer um ferramental, na forma que o usuário final ache um 
documento se ele não sabe nem definir? 

Fui ao banco de dados, no indexador textual, gerador de aplicação, gerador de 
relatório, cadastro de usuário. Uma análise do banco de dados documental para 
o usuário final. Quando chamamos banco de dados documental, no LightBase, 
ele expande os conceitos normais dos dados documentais. 

Não só documento físico, você ostenta dados, com todos os anexos que têm lá. 
E todos os ramados também. Então se o cara tem pouco doc, e um Word, manda 
um Word para lá, se tem uma fotografia JPEG, põe o JPEG lá, se deu um filme, 
coloca lá, tudo isso para o LightBase é um documento só. 

Se você der um PDF para ele, ele vai extrair o texto do PDF e vai indexar. Não 
precisamos de DBA, precisa de arquitetura de dados, fazer uma estrutura de 
dados correta. Então esse conceito tem que ser mais espalhado para as pes-
soas perceberem que uma aplicação documental não precisa de mais ninguém 
para sobreviver. 

O documento existe independentemente de ele estar certo ou não. O NoSQL 
não necessariamente é Big Data, estamos usando o LightBase. Nesse LightBase 
novo, a nossa proposta é que seja Big Data. 

No NoSQL pelo que você falou das aplicações e não necessariamente ser liqui-
dado, que é o caso do LightBase antigo. No final das contas, ele sempre vai che-
gar com um documento autocontido, caso o documento não seja autocontido, 
não é documental, documento nenhum na realidade chega. 

O governo federal migrou tudo para Windows, depois web nasp, depois web, 
dot net, e agora voltamos para linux novamente, começou em linguagens livres 
e independentes de qualquer dependência. Muito obrigado, alguma pergunta?
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Interlocutor não identificado: Também achar 
princípios, pelo que você tá falando, que não tinha o 
objeto, ele era referenciado. Pelo que você disse, o 
limite também tem o objeto, não foi o objeto e esse 
objeto, eles também ficam no banco, por que isso? 

Jairo Fonseca – LightBase: Sem problema, o 
LightBase antigo guardava os documentos em 
sistema de arquivo, mas isso dá muito problema. 
Ele guardava em sistema de arquivo, porque a 
tecnologia na época não permitiu você colocar.

Interlocutor não identificado: Qualquer banco não, 
o nosso banco tem recurso de estágio que o tem. 

Jairo Fonseca – LightBase: Eles têm, são relacionais 
e a estrutura de dados é gravada em modelo 
relacional, então tem outro programa para gravar os 
dados. Para você remontar um processo do modelo 
relacional, você tem que pegar o processo original, 
todos os trâmites dele, as tabelas diferentes, todos os 
pareceres referentes a tabelas diferentes, então tem 
que renovar aquilo tudo para buscar o documento. O 
modelo documental de forma geral já resolve isso, os 
dados estão todos contidos em um só lugar. Você não 
tem que recuperar um pedaço ou outro. 

Interlocutor não identificado: Vocês apresentam 
uma solução viável, o uso de banco de dados para 
somente um órgão? 

Jairo Fonseca – LightBase: Utilizamos o banco de 
dados como índices, na realidade o dado entrava 
em uma coluna só. O dado está todo autocontido 
em um só lugar. Você tem várias chaves de acessar 
esse documento, apesar dele ter um identificador 
único dentro do sistema. Esse é o conceito básico. 
Se você achar o dedinho do dado, você achou o dado 
que você queria. Então esse é o conceito do dado 
documentado. Alguma pergunta a mais? 

Interlocutor não identificado: Eu queria saber se 
vocês pensam em fazer curso de liberação de mídia? 

Eduardo Santos – Consultoria em Software Público 
LightBase: Na verdade estamos fazendo isso, 

como é que funciona nesse exato momento? Duas 
formas: a primeira forma é: eu vou tratando aquele 
dado e adiciono alguns resultados de mineração 
como metadados naquele dado, por exemplo, faço 
uma extração de texto, crio um novo dado, que 
são os tokens daquele documento. Pego esses 
tokens, aplico nota técnica, então no fundo crio uma 
ocorrência, depois para vocês terem um banco de 
dados onde eu insira essas ocorrências e vou aplicar 
a técnica que quiser. A mineração ela trabalha em 
cima do documento, a apresentação dos dados da 
mineração vai depender da sua análise. A ideia é que 
você consiga adicionar dados minerados naquele 
mesmo documento.  

Adriano Vieira – Dataprev: Bom, voltando a 
questão que levantava sobre armazenamento, 
vocês colocaram que basicamente vocês vão ter 
por traz um banco de dados relacionado para poder 
tratar dados comunitários. Em termos de escala, 
como é que vocês pensaram em receber o problema 
do banco relacional em termos de escalabilidade? 

Eduardo Santos – Consultoria em Software 
Público LightBase: Então, veja bem, é importante 
entender qual é o dado que você está acessando, 
essa é uma pergunta bem relevante. Na verdade, 
quando você acessa esse dado do LightBase você 
não está necessariamente no banco de dados 
relacional. Você tem uma camada superior que 
chamamos popularmente de déficit, que é onde 
vai estar o dado propriamente dito. Esse aqui é um 
documento que tem 60, 70 MB. Se carregar esse 
documento inteiro na memória, você pode derrubar 
um pouco a performance do servidor. Fazemos uma 
espécie de serviço de casting distribuído entre as 
áreas. Você tem um serviço intermediário que no 
fundo é o que vai te fornecer acesso ao dado, não 
necessariamente é banco de dados. 

Interlocutor não identificado: Não precisa ser 
relacional? Estamos usando relacional apenas 
porque os usuários nos exigiram isso. 

Eduardo Santos – Consultoria em Software Público 
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LightBase: Não precisa ser relacional. O LightBase 
vai descarregar tudo em qualquer coisa, pode ser 
qualquer um que escale e já dê valor. Você coloca o 
Jason e ele escala de vários NoS, colocamos da forma 
que queremos. A técnica de geradores de aplicação. 

Adriano Vieira – Dataprev: Ainda nessa questão, 
mas voltando ao que foi falado no TIC. Valor tão 
mais produtivo, ele será armazenado dentro do 
próprio banco relacional, seja a imagem, o toque, ele 
será armazenado, o documento em si. Pensando na 
recuperação, no armazenamento, vocês já avaliaram 
essa possibilidade de gargalo em cima disso? Uma 
vez que estamos de novo em cima de uma instância 
ou N instâncias de um banco de dados relacional, por 
exemplo, você montar uma arquitetura distribuída, 
mais resiliente, existe uma complexidade nesse 
assunto. Por que não já fazer o trabalho em cima de 
outro banco de dados ou até mesmo dentro de um 
que armazenasse não no próprio banco de dados, 
mas, por exemplo, no sistema de arquivos?

Eduardo Santos – Consultoria em Software 
Público LightBase: No sistema de arquivos dá muito 
problema e é um problema tão grande que ele não 
é solucionado nunca, mas está dentro do selo de 
arquivo, pego uma senha e tenho acesso. Ele está 
criptografado, mas depois do sistema de arquivos 
você está sujeito a uma outra liderança, outra chefia, 
outra senha. Quem é o dono da aplicação, não tem 
gerência sobre aquilo. Tivemos sérios problemas 
com clientes por causa disso. 

Interlocutor não identificado:  Só para ser mais 
objetivo. Na montagem do objeto, o documento 
binário não está junto, ele pode ser facilmente 
separado pelo sistema de arquivos, por conferência 
de alguém...

Eduardo Santos – Consultoria em Software 
Público LightBase: Tem isso, é opcional.  

Interlocutor não identificado: Quando o texto é 
extraído ele faz parte do índice. O cara extraiu o 
texto inteiro, como normalmente fazemos, o texto, 
esse sim está dentro do documento, só que se o 
documento for muito grande, umas 200 páginas, 
por exemplo. 

Interlocutor não identificado:  Você pode ter 
200 despaches (dispatches??), 300 despaches 
(dispatches??) para trabalhar sem falar da Dataprev, 
a gama é enorme, os documentos são processados 
ao mesmo tempo. 

Eduardo Santos – Consultoria em Software Público 
LightBase: Se você quiser trocar essa história do 
banco de dados relacional por qualquer outra coisa, 
é só trocar, não vai afetar em nada aqui?

Eduardo Santos – Consultoria em Software 
Público LightBase: A gente usa os documentos 
mesmo em outra tabela, mas é opcional. 

Interlocutor não identificado:  Bom agradeço ao 
Eduardo e o Jairo pela apresentação. 
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Obrigado pelo convite. O que é a Cloudera? Como fui parar lá? Esse negócio 
de Big Data está explodindo há algum tempo e a enxurrada está chegando na 
América Latina também. 

Há um tempo eu criei uma empresa e basicamente era de ciência de dados, eu 
pegava casos, transformava essa informação em feeds. De onde vou conseguir 
extrair? De onde preciso a informação para que consiga extrair recursos e valores 
para poder demonstrar para a alta diretoria? Enfim, depende de quem for observar 
essa informação, se é o analista, se é o cara de segurança, se é o DBA. 

Extrair essa informação e trazer o valor para essas pessoas que fazem essas 
perguntas, esse volume de informação. Essa empresa eu patenteei e a Cloudera 
me pegou. Fizemos um acordo da parte técnica da América Latina para eles. 

Hoje o meu chefe é o Doug Cutting, o cara que criou a Hadoop. Estava com ele 
semana passada, é muito excitante esse momento. Enfim, para outro mecanismo 
de processamento paralelo ele vai e traz a resposta, ele responde. Essa informação 
é muito valiosa, tenho um exemplo do que aconteceu há três semanas. 

Existe uma empresa que se chama Datameer, também fala sobre o Hadoop que 
serve basicamente para trabalhar a informação pessoal. Quando você quer a 
análise mais avançada, até onde você pode chegar, hoje, com essa infraestrutura? 

Dando o exemplo do caso de três semanas atrás, conseguimos pela análise de 
informação, tem uma maior assertividade de previsibilidade do que ia acontecer, 
conseguimos identificar se aquilo teria ruídos e outras regiões geográficas, e o 
que isso, qual a informação que poderíamos ter? 

Avisar governos, avisar cidades, isso poderia acontecer aqui, mas poderia 
acontecer daqui há dois dias, não é nada. Bom, o futuro, a previsibilidade desse 
tipo de informação não é tão assertivo assim, mas com um período de tempo, é 
possível ter essa assertividade de 99%. 

Então, a análise de cliente, turnover de clientes, integrar com informação de 
últimos canais, então o meu cover, junto com o meu taxi center, junto com o meu 
e-mail integrado a esse tipo de informação entende onde estou tendo problema, 
como estou tendo problema, onde, detecção de fraude, principalmente em 
canais, multicanais.

Então hoje temos ferramentas de fraude fantásticas, que observam uma 
transação muito alta. Mas a fraude vai evoluindo com a tecnologia, às vezes até 
mais rápido do que o que pensamos. 

Então você ter essa massa de informação, hoje no Hadoop foi permitido trabalhar 
essa informação toda de uma forma rápida e eficiente. Para quem não sabe, 
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vocês que estão muito a par da parte de ciências de dados, definimos a ciência 
de dados como um cara metade hacker, metade analista de dados. 

Ele tem que ter conhecimento de matemática muito profundo, principalmente 
de estatística e ao mesmo tempo saber trabalhar o dado, saber porque a 
informação é necessária dentro da empresa dele. E precisa saber como extrair 
essa informação da melhor forma para atender os casos de uso e fazer dinheiro. 

Você consegue dessa forma ter medidas de recomendação de produto, o 
que estão fazendo, Se for americano, você consegue, por exemplo, usando a 
informação do celular, SMS r redes sociais, identificar suicídios dentro dos 
veteranos de guerra, que tem um índice de suicídio muito grande. 

O índice de suicídio é grande, e a gente queria tentar diminuir, amenizar isso, 
colocando trabalho do governo em cima dessas pessoas principalmente, cirurgia, 
enfim, graças ao entendimento, a visibilidade desse tipo de informação, que eles 
são monitorados, eles sabem disso, e os que não sabem também, sabem, eles 
conseguiram ter um grau de assertividade de pessoa que tinham tendência para 
o suicídio e tentar salvar essas pessoas antes que isso efetivamente acontecesse. 

Isso é um caso real, é aberto, tem paper inclusive no site da Cloudera. Fazendo 
observação de tempo real, ofertas baseadas em localização geográfica, para se 
basear em um tipo de pessoas, o que elas fazem, recomendação baseada no 
costume de vida delas. Como é que tudo isso eventualmente deve estar. 

O negócio se chama Data Warehouse, certo? Altera a data e etc, então você 
trabalhava o problema, você tinha um caso de uso específico, esse caso de uso 
tiraria os feeds da onde você ia retirar essa informação. Você teria que primeiro 
ter acesso a informação e descobrir se ela realmente era importante. 

Aqui é um processo de Empresa de Planejamento de Logística (EPL),  
” que em Data Warehouse isso é muito para o mal, não tem 

conhecido. E o RT também, matou o processamento, mas enfim, vamos 
transformar essa informação de alguma forma, aqui na parte de preparação da 
informação, você enriquecia informação, excluía alguma coisa, limpava e fazia 
datação do que era efetivamente jogar essa informação para dentro da sua 
base relacional ou não. 

Tinha aqui o trabalho de criação de modelos e testes e esse trabalho sempre ia 
delegando novas injeções de informação, nota EPL. Até que alguém descobriu 
um negócio que chamava LT, jogava informação Data Warehouse e aí lá dentro 
eu passava a processar ela e criar o esquema da forma que eu queria. Mas claro, 
isso acabou com o processamento do Data Warehouse. Você não consegue mais, 
com essa informação sendo tratada lá dentro, que é um volume muito abusivo, 
atende ao absurdo. 

A Dataprev tem a maior base de dados da América Latina, não é isso? Esse 
modelo de criação sempre gera novas perguntas e o projeto às vezes nunca 
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acabava. Quando acabava, não era extraído de fato com a informação que 
estava se esperando. 

Você tinha os dados estruturados que você trabalhava, por exemplo, SAP, 
extração de dados de base relacional, hora, aplicações externas, aplicações que 
trabalhavam com tabelas relacionais, que você tinha uma estrutura dentro do 
Data Warehouse. 

E um outro mundo foi surgindo com o tempo, que são as informações de fontes 
externas. Redes sociais, vídeos, textos também dentro da Data Warehouse, 
porque também são grandes informações que vão trazer grande valor pra você.  

Quando você consegue a informação, você a transforma. Se não chega do jeito 
que o analista de negócio via, ou que o cientista de dados esperava,  temos a 
informação que ele queria nesse período e não conseguiu enriquecer, enfim, o 
projeto às vezes acaba indo por água abaixo. 

Tem o analista de dados, o cientista, o cara que tá programando em R. Tem uma 
imagem estruturada de estatística e acessa o Data Warehouse, esperando com 
que essa informação seja de alguma forma extraída em tempo ágil, mas isso 
não conseguiu ser executado de forma correta, por quê? 

Porque a informação ou estava lá de uma forma que ele não esperava ou estava 
faltando informação, ou ainda, durante o período do projeto apareceram novos 
pontos, novos parâmetros no qual eu esperava que aquilo fosse também 
analisado e que não pode ser adicionado porque já passou o projeto. 

Então o que é o data hub? Com o Hadoop, o que você consegue? Usar mais dados, 
porque não é tão caro, não é tão trabalhoso. A gente trabalha em cima de nome. 
Você joga a informação lá dentro para depois trabalhar ela. Não é ao contrário, 
você trabalhar essa informação para depois jogar e aí fazer essas perguntas. 

Você pode trabalhar essa informação e jogar, como você está trabalhando aqui 
com servidores, em São Paulo eu faria uma analogia. Em São Paulo você compraria 
produtos muito baratos. Então o custo é muito baixo e você tem outro projeto, 
estávamos escolhendo um nome para o projeto, que é novo. Vocês já ouviram falar 
do Amazon, MapReduce? Isso é hoje uma tecnologia que a Amazon criou, é propriedade 
deles, o que estamos fazendo é pegar essa tecnologia e a transformar. 

Um projeto novo que não tem nome, eu já estudei, internamente é o Outback. Mas 
é um negócio legal para garantir escalabilidade em processo que você na verdade 
nem deve, quando você cria um job na pergunta, você não cria exatamente 
parâmetros, a ideia de como consumir, do quanto você vai consumir de recursos 
dentro dos dados. Muita coisa está sendo atribuída e criada nesse projeto. 

O próprio exemplo do Sparc, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Sparc é 
fantástico, ele nasceu e agora está dentro do Hadoop, a Cloudera era hoje a 
que realmente trabalha efetivamente com o Sparc (intervenção feita fora do 
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microfone) e a gente trabalha basicamente com processamento streaming, 
o timing e também não depende de MapReduce então diretamente, mais ou 
menos, a maioria dos componentes de MapReduce, então o processamento é 
muito mais rápido, ele trabalha diretamente com o IPP e ele trabalha muita 
coisa em memória, ou seja, você atribui dentro do streaming para fazer um 
tratamento de informação em streaming all time de perimetria, de geolocalização, 
e dos sensores geológicos para poder identificar lá em 20 segundos antes de 
acontecer o problema. 

Esse, por exemplo, é um projeto flexionado com o Hadoop. Nem todos os 
projetos que a Cloudera cria colocamos debaixo do Hadoop. Por que isso pode 
reduzir a necessidade para movimentar a Data Service? Porque você tem toda 
a informação lá dentro, não precisa criar esquema estático, você trabalha essa 
informação com foco na pessoa que está observando a informação, o analista 
de dados vai observar com um ponto de vista, o cientista com outro, o cara de 
negócios com outro, o DBA com outro.

Enfim, essa informação é jogada lá da forma que ela veio ao mundo, nua e crua 
e ela é tratada com sistemas dinâmicos baseados no ponto de vista do analista. 
Isso facilita a parte de Data Discovery, porque você cria a informação toda dentro 
do cluster. Você faz o track do ciclo de vida da informação lá dentro, você define, 
testa, o que você quiser, no momento que você quiser, desde a infraestrutura 
Hadoop sem nenhuma necessidade de criar esquema estático. 

Você vai poder fazer muito mais com os seus dados. Falando um pouco em 
memory analytics que é o Sparc, existem outros, tem storn, mas nós trabalhamos 
com o Spike, para tratamento de dados em formação é processado em memória, 
o search que é o sour, que é basicamente você fazer a busca de uma informação 
que esteja no HDFS. 

Quando não tiver esse caso, ele vai trabalhar em cima dos marcadados. Temos a 
informação sem a necessidade de NoSQL. Você faz uma busca como o Google Like, 
Kig, Inoa, eu trabalhei muito no mesmo esquema de NoSQL, BI, Spark, BI, porque 
você vai usar todas essas informações para extrair dados analíticos de negócio. 

Tudo isso ligado ao IDH, data hub. Então você pode aplicar aí tipo um número 
diverso de análises full test, no full test, indexado ou não. Tudo isso você pode 
trabalhar, e anexar posteriormente é o grande pulo do gato. 

Nesse caso de BI, que além dele ser em Java, tem toda a questão de 
processamento de memória. Como o alguém programa em C? Ebi Map, é aquela 
função que você estabelece onde vai ser guardado o Data 7, você não deixa 
fazer isso para você, você faz. Então aumenta muito a velocidade. Você está 
falando do cúmulo do absurdo, então você vai e mapeia exatamente. 

Essa informação vem para cá. Essa informação, quando ela estiver aqui vai ser 
tratada, vai ser lida por esse processo, para você definir exatamente todos os 
pontos. O HDFS sugeriu um problema, não um problema, mas o GFS. 
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Como o sistema nasceu, e o Google cria um negócio, que é o nome de um filósofo 
que não me lembro, mas foi baseado nele. Não criamos do nada. O cara nasceu 
do negócio e nasceu dentro do Google. 

A Cloudera, além do Cutting, tem o chefe de revistas, que também era o chefe 
cientista de dados do Google e do Facebook. Os caras já estavam criando lá dentro, 
pegaram tudo isso e falaram, vamos fazer isso e partir, trabalhar e supor que o 
mundo inteiro possa utilizar da melhor forma e suportar isso de alguma forma. 

O que é o IDH? O Fire System hoje, o HDFS, hoje trabalha indústria band, ele não 
é um Fire System que faz chamada diretamente. Até da própria comunidade, 
não está muito maduro ainda, principalmente porque é um Java. Então algumas 
coisas vão ter que ser mudadas para que isso seja executado. 

No final das contas é negócio. É o que chega para eles. Aliás, uma coisa nada 
a ver. Lá nos Estados Unidos estou indo bastante lá com a Cloudera, estou 
também no McDonald´s. Tudo para eles é uma realidade que vem para todos 
os mundos, todos os negócios que são inferidos e iniciados por eles de alguma 
forma. A gente trabalha dentro da Cloudera em RC, conversamos internamente, 
voltamos agora. E o canal de MapReduce é o mais vazio.  

O MapReduce veio com essa ideia do Search Soulful, vem de uma linguagem 
chama Lisp, exatamente nos anos 80. Essa ideia vem de lá, não é nada inovador, 
nossa, não, isso vem da Lisp?

O que ele fez, basicamente foi pegar a ideia, transformar. O filho dele tinha um 
telefone que chamava de Hadoop e colocou o nome de elefante amarelo. Então 
isso são aplicações que podem rodar sobre essa infraestrutura de terceiros. 
Enfim, esses são os componentes que hoje chamamos como o data hub 
convencional, em que toda empresa não deveria. Se não tem, deveria começar 
a pensar a ter, por questões de custo, você consegue fazer muito mais com 
menos, é o pensor. 

A primeira coisa, que é um ponto daqui que vocês falaram, é a parte de 
segurança. Hoje como é que feito segurança dentro do núcleo, é um ponto 
muito questionado e até foi motivo de uma aquisição recente. 

Primeiro, existe o projeto que o Hadoop ocupou dentro do projeto Hadoop, 
então ele faz controle de acesso às colunas, principalmente LightBase, à colunas 
e informação do LightBase para usuário, grupos de usuário, áreas de trabalho, 
IP, enfim, você consegue controlar com uma durabilidade muito grande dados 
que estão sendo acessados. Basicamente foi isso porém começou a tomar 
proporções mundiais que todo mundo, esse negócio, o Facebook, o LinkedIn, 
Yahoo, mas o que pode fazer por mim dentro da minha empresa: só baixar, 
instalar e pronto. Esse foi o grande motivador de mudança. 

Que fazem uma tratativa dessa informação e como eles recebem. Isso exige 
também segurança, essa informação tem que estar de alguma forma segura, 
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apesar de você ter o cara que tem, não é ele efetivamente. Ele tinha acesso. 
O Governado também é vantagem. Dentro do eco system do Hadoop, os caras 
criaram um negócio que se chama navigator. 

O navigator faz o seguinte, quando você joga uma informação, às vezes não 
sabe quem está acessando, como está acessando, com esses caras você passa 
a ter acesso a informação de quem está diretamente ligado a esse cara, se é 
o scoop que está copulando essa formação, se é o Spike que tá trabalhando, 
se é o LightBase que está acessando, está indexando, está gerenciando, 
acabando, recebendo, mudando, enfim. Então você passa a ter visão do que 
está acontecendo dentro da infraestrutura e torna essa informação governada. 

Você sabe exatamente quem acessa, porque, onde e como. Claro que isso pode 
trazer um susto para a segurança posteriormente ou anteriormente. Porque 
toda essa infraestrutura que mostrei aqui hoje está sobre a ASF, parte do 
software foundation, montemos. Temos um controle muito grande sobre essa 
tecnologia, inclusive para direcionar, rotular. 

Na verdade servidores comuns que você tem às vezes só para a prestação de 
trabalho, é quase um servidor que pode ser rodado como um Data Cloud, por exemplo.

Aqui são alguns exemplos de utilização de Hadoop. Aquela empresa que faz 
pesquisa, principalmente, as coisas ficam contra inclusive, mas também de 
alguma forma esse processo foi acelerado de anos para meses graças ao Interprise 

Data Hub que eles passaram a ter essa informação que eles estavam em 
silos, gerenciado em um banco único, todos os cientistas passaram a acessar 
a mesma informação ao mesmo tempo e trabalhar mutuamente para poder 
extrair valores nos sites de novas pesquisas em questões de meses. Isso 
também tem aplicado, por exemplo temos casos onde o cara conseguia tratar 
um, o cara conseguia fazer uma descoberta, a implantação de hub que ele tinha 
antes, começou a trabalhar em cima de Hadoop para fazer isso e começou a 
tratar doze com máquinas que fez na Amazon. 

Muita coisa não vai para a nuvem, a nuvem é espetacular para esse tipo de 
tecnologia, mas muita coisa não vai, porque muita informação que é tratada 
nesse tipo de tecnologia é extremamente estratégica tanto governamental 
quanto privada. 

Como isso tudo começa dentro de uma companhia? A princípio, preciso criar um 
cluster, preciso criar uma infraestrutura nova, mas comprar milhões e ter a data 
em hora, seja lá o que for. 

Existe uma grande caminhada para gente chegar nesse mesmo nível, que esses 
ferramentais que estão aí há 20 anos, 30 anos. Isso vai acontecer em algum 
momento acredito, mas não é agora. Muitas empresas ainda têm informação, 
separada, guardada, Data Warehouse, servidor, storange, busca, enfim ... A ideia 
justamente do Data hub, do hub de dados organizacional é você pegar tudo isso 
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e, pode passar, colocar em um grande galão de informações.

Com um hardware de baixo custo, controlando todo o controle de segurança, 
de governabilidade, dentro da infraestrutura do Enterprise Data hub. Você pode 
simplesmente colocando mais e mais máquinas e essa informação vai ficando 
lá para cima. 

Persistência! Vocês aqui teriam vários casos de uso para trabalhar a informação 
nessa base que vocês têm hoje, pode ser que vocês até já estejam fazendo. Meu 
Twitter, meu e-mail Luiz@cloudera.com. Obrigado. 

Vamos lá, sobre Sparc e Hadoop, é bem correta. O Sparc é um ambiente que não 
tem a tendência do MapReduce, que é um componente do Hadoop meio que 
padrão, desde formulação. Ele passou a ser anexado aos recursos, os controles 
dos recursos passaram a ser feitos com informação do uso do HDFS. Então 
assim, ainda depende do HDFS. Essa é a informação que você está pedindo, 
primeiro, o Sparc não está matando o Hadoop, está sendo utilizado e não passa 
a ter uma utilização dentro do Sparc. O Sparc faz essas informações streaming, 
e também na HDFS. 

Não, tende a assumir o MapReduce. Mas tem um ponto para processamento 
extremamente paralelo, o Sparc ainda depende do MapReduce. Isso, o MapReduce 
ainda é fundamental. 

Podemos falar abertamente do Sparc.. Já está decidido internamente.
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Paulo - Serpro: Deixa eu fazer uma pergunta aqui 
de Brasília. Isso que você está falando, das coisas 
que você está dando, acabou com o processo de 
implantação, eu sou o Paulo do Serpro de Brasília, 
e nós estamos em um processo de implantação e 
vocês estão sendo avaliados, a Cloudera, vi algumas 
diferenças cruciais com vocês, isso ficou muito 
claro pela apresentação, mas ainda não está muito 
claro pelo timer que estávamos utilizando, que é 
a questão do histórico de informações e leitura 
de dados em grande porte, de baixa plataforma, 
recurso público e nos pareceu muito simples ainda 
para essa leitura de dados. Esses dados que estão 
sendo inseridos, que estão sendo atualizados, para 
jogarmos isso e o HDFS poder consolidar. Estamos 
buscando alternativas como a parte brunch e outras 
soluções. O que você tem hoje de dica para tratar de 
informação histórica, principalmente relacional, de 
grande porte, e para trabalhar a questão de leitura 
de dados dessas outras bases.?

Luiz Zanardo – Cloudera: É que eu não estava 
falando muito na empresa que se criava um projeto, 
mas a Cloudera, tem muita coisa que fazemos 
internamente, isso vai para o hold map, disso que 
eu falei para vocês de HDFS, você cria algo para o 
oriente médio. Isso não existe, isso vai entrar daqui 
há seis meses. A mesma coisa que posso falar para 
questões, temos muito banco com cliente, inclusive 
no Brasil e trabalhamos muito a informação de make 
frame (mainframe???) de história. Aí sim é a utilização 
de algo, mas não nos padrões do fundo do scoob, 
são coisas que são criadas paralelamente. 

Paulo - Serpro: Ok, obrigado

Jairo Fonseca – LightBase: Boa tarde Luiz, meu 
nome é Jairo Fonseca, eu sou da empresa LightBase, 
assim, você pensa comigo várias vezes open source 
e a visão com relação ao resource, é bem diferente 
da free software. Como vocês interpretam, o que é o 
resource, o que é software livre? 

Interlocutor não identificado: Talvez eu não 
consiga te responder devidamente, porque tem 

uma pessoa lá especial que trata só essa parte de 
licenciamento, mas assim, estamos debaixo do 
software foundation, todos nossos produtos, não 
só produtos, mas todos nossos projetos estão 
geridos pela ASF, não utilizamos licença, essas 
licenças que existem, sempre utilizamos ASF e tudo 
é mantido gerenciado. Mesmo os projetos que não 
estão embaixo do Hadoop, estão da Cloudera, tipo 
o Impala, por exemplo, é a ASF, a parte de software 
foundation. A única coisa que não é ASF, são coisas 
internas da Cloudera, que a não colocamos como 
um resource, que é o Cloudera Manager, mas 
você ter ou não ter ele, não vai definir se a sua 
informação vai ou não ser apagada, enfim, só tem 
uma manager unida para poder gerenciar os clusters. 
Isso realmente não passou por nenhuma licença. 
Isso é Cloudera. A partir do momento que você tem 
um contrato de suporte, você automaticamente 
tem acesso ao Manager. Mas em parte, todos os 
outros componentes enfim do cluster que a gente 
gerencia no Hadoop, tudo software foundation, 100%, 
só Cloudera Manager que não sei se isso responde, 
mas é a parte do software foundation 100% na veia. 

Wilson – Dataprev: Meu nome é Wilson sou da 
Dataprev. Outra parte que é semelhante, a Cloudera, 
por exemplo?

Interlocutor não identificado: Sim, é o que acabei 
de falar para ele. O Cloudera Manager, que faz o 
gerenciamento do cluster, esse você tem acesso 
a partir do momento que você tem o suporte que 
efetivamente acertado com a Cloudera, só isso. 

Wilson – Dataprev:  Você pode baixar e usar, por 
exemplo, Cloudera, o software, tem alguém que 
pega o código fonte de vocês, dá outro nome e 
disponibiliza? 

Interlocutor não identificado: Tem. MapReduce, 
tem umas empresas grandes que fazem isso. A 
diferença é que é só mais uma discussão. O Doug 
Cutting, o cara que criou, os comitters, a galera está 
conosco e nós só fazemos outra coisa a não ser 
cuidar do grupo do elefante. 
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DEBATE

Interlocutor não identificado: Luiz, nessa atuação 
aqui no Brasil ou na América latina, além de você, 
existe esse suporte técnico? Como funciona a forma 
da inscrição? 

Luiz Zanardo – Cloudera: Estou na Cloudera há dois 
meses, é bem recente. Fui para a América latina, 
sou técnico, também estou ligado no centro de 
licenças deles com o Doug Cutting, por causa dessas 
ideias de esquema de Data Science. Nossa missão 
nos próximos seis meses é fazer exatamente isso 
criar um time no Brasil para ter um suporte local de 
arquitetos. No período de seis meses, que é como 
temos como estratégia com o pessoal lá em cima, 
vamos construir esse time aqui. Por enquanto só 
eu e o Alfredo. Temos três fórmulas de subscrição. 
Tem a Express que é totalmente gratuita, você baixa 
no site, o Cloudera Manager usa até 60 nós, esse é 
totalmente gratuito, só que não tem suporte. Tem 
a subscrição do Flex, que é a flex. Hadoop, mais 
uma base NoSQL que você pode escolher. Pode ser 
o LightBase, pode ser o Impala, você escolhe uma 
base NoSQL para ser atribuída no suporte e tem 
a Full, é tudo suportado, todos os componentes, 
tudo aquilo que a gente controla dentro do projeto 
Hadoop suportado e existe um negócio que se 
chama suporte preventivo. 

Vamos definir. Acredito que sim, a princípio o 
parceiro e depois a aquisição dependendo de como 
foram às coisas, porque os clientes que tínhamos 
aqui são clientes grandes não de governo. 

Não, foi direto, Cloudera. Já tem brasileiros no 
suporte, tem um que mora em Londres e outro que 
mora nos Estados Unidos, então o suporte é em 
português inclusive. 

Agradeço ao Luiz e aos demais palestrantes que nos 
ajudaram hoje. Quero chamar para encerrar esse 
fórum de TIC representando o superintendente, o 
senhor Adriano Vieira.

Adriano Vieira – Dataprev: Bom, espero que tenha 
sido proveitoso para vocês, onde vimos uma série 
de informações tanto na forma estratégica quanto 
técnica e que possamos trazer isso para o nosso dia 

a dia e aplicar em uma crescente que essa empresa 
vem trazendo de inovação. Vimos o número de 
mudanças que a empresa já alcançou e aí é mais 
um desafio pra vocês nessa caminhada. Agradeço a 
presença de vocês todos. 
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