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Ana Cláudia Rodrigues

• Formada em Matemática 

• MBA em Gestão de Negócios com Ênfase no Setor Elétrico 

• MBA em Gerência de Projetos 

• Pós-Graduada em Análise de Sistemas

• Certificada COBIT Foundations, Certificada ITIL Foundations

• Atuo a 27 anos na área de Tecnologia da Informação

• Trabalho em Furnas Centrais Elétricas S.A. desde 2004,
tendo passado pelas áreas de Governança  de TI, 
Desenvolvimento e Qualidade de SW , 
Análise de Soluções de Negócio e, BI (Business Intelligence).



Agenda

• História e Conceito Big Data

• Aplicação e Uso

• Participação na Expansão da Consciência





Crescimentos Exponenciais



Crescimentos Exponenciais









"É incrível que em 30 anos quase metade da população 
mundial agora esteja conectada e com acesso a uma vasta 
quantidade de informação disponível na Web”

“Se você perguntasse a uma pessoa em 1995 para prever a 
riqueza e alcance do conteúdo na Internet de hoje, ela teria 
significativamente subestimado. Nós viemos de um longo 
caminho em pouquíssimo tempo”.

Dan Olds







Parceria do Big Data e IoT
Video 1



Analytics





Caracteristicas da Análise 
Avançada com Big Data

• Bem guiada – Focada em alguma necessidade que direcione a análise.

• Relevante – Deve abordar imediatamente as necessidades da empresa.

• Explicável – Deve fazer sentido aos que vão utilizá-la.

• Aplicável – Deve estar pronta para ser colocada em prática. Não sugira 
opções que sejam possíveis na teoria, mas que nunca aconteçam de 
verdade.

• Oportuna – Forneça o insight solicitado no momento em que for 
necessário. 



O Big Data nas Organizações
Fonte: Gartner.com



A Evolução do BI para o 
Big Data



Conceitos 



Novas Competências

• Chief data officer (CDO) – é quem executa a estratégia
de big data, entende o valor do big data e identifica as
prioridades relacionadas aos dados.



Novas Competências

• Cientista de big data – Há uma demanda cada vez maior
por este cargo. É alguém confiável, curioso, paciente e
forte em matemática, estatística, programação,
modelagem, previsões, simulações e negócios.



Novas Competências

• Analista de big data – serve de apoio para o cientista e
deve lidar bem com análises, testes e programação.

• Visualizador de big data – precisa apresentar
habilidades no design e nos aspectos técnicos dos dados,
tais como programação e testes. Ele traduz os dados em
um formato visual legível.



Novas Competências

• Gestor de big data – tem habilidades de marketing,
comunicação, liderança e experiência com os aspectos
técnicos dos dados.



Fatores Críticos de Sucesso 
de um Projeto de Big Data

• Entendimento do negócio
 Entendimento das regras de negócio que norteiam a questão 

a ser respondida.

• Entendimento do dado
 Identificação, coleta, entendimento, análise, limpeza e 

tratamento das bases necessárias para a realização do 
trabalho.



Fatores Críticos de Sucesso 
de um Projeto de Big Data

• Preparação do dado
Construção das bases de dados consolidadas que suportarão 

o modelo. Análise e identificação das rotinas de sampling
adequadas.

• Modelagem
 Elaboração do modelo descritivo, preditivo ou prescritivo. A 

modelagem é sempre “viva” enquanto o problema a ser 
respondido persistir. O modelo deve ser refinado e 
expandido.



Analista de BI x Cientista de Dados



Big Data e a Realidade

• No mundo dos negócios uma excelente aplicação do Big 
Data é na tomada de decisão.



Big Data e a Realidade

“Os dados são a chave para a transformação do negócio.”

“No entanto, para tornarmos isso uma realidade, 
precisamos ajudar os líderes de nossas organizações a 
ficarem confortáveis trabalhando com dados em suas 
atividades e a transformá-los em valor para o negócio.”

Donald Feinberg, Vice Presidente e Analista emérito 
do Gartner





O Caso 
Video 2



Objetivo

• Reduzir as penalidades por interrupções não programadas
por meio da adoção de uma plataforma tecnológica,
baseada no conceito de Big Data, que permita mais
assertividade nas previsões para as manutenções dos
equipamentos e, consequentemente, redução do valor de
parcela variável.



O Problema do Negócio

• Impacto na RAP, Receita Anual Permitida, por 
interrupções não programadas

• Falta de recursos tecnológicos para apoio à decisão 
quanto as manutenções dos equipamentos de transmissão

Tipo de Hora Valor

Operação Normal 10$

Parada Programada -100$

Parada Não Programada -1500$



Resultados Estimados

• Retorno do Investimento de 200%

• No prazo de 6 meses

• Redução do valor de parcela variável em torno de 1/3  



Expansão da Consciência

• Conciência- co- significa estar junto, ciência- é o
conhecimento, ou seja, estar junto do conhecimento.

• Ter consciência é ter percepção de nós mesmos e da realidade
à nossa volta somadas ao nosso prévio conhecimento, que
inclui a memória. Então ao expandi-la aumentamos nosso
horizonte.

• É procurar aumentar o autoconhecimento que tem como
conseqüência melhorar nossas vidas.



Participação do Big Data na 
Expansão da Consciência

• Privacidade

O quanto o indivíduo reconhece que seus desejos e 
preferências são conhecidos e podem ser previstos pela 
tecnologia. Ex: planos de saúde que podem bonificar 
pessoas que cuidam da saúde.



Participação do Big Data na 
Expansão da Consciência

• Controle de seus dados
Hoje todos os dados gerados estão disponíveis sem prévia 

autorização. Isso pode mudar seu jeito de agir e se 
expressar. Pode mudar uma cultura!



Participação do Big Data na 
Expansão da Consciência

• Demandas direcionadas
 Escolhas podem ser alteradas pelas “sugestões” dos 

algoritmos baseadas nos dados gerados pelos indivíduos.



Participação do Big Data na 
Expansão da Consciência

• Tecnomorfização da existência humana
Morfizar vem do grego morfé (forma).

Reorganização do orgânico em termos do modelo de 
máquinas ou computação cognitiva.

Relevância da mediação tecnológica e os meios de 
comunicação como extensões do corpo humano



Participação do Big Data na 
Expansão da Consciência

• Chegará o dia quando nossa consciência estará tão 
ampliada que passaremos a perceber também outras 
realidades, não só as que estamos expostos.

• Qual será a contribuição da tecnologia neste cenário?

• É importante que tenhamos a consciência de utilizar o big 
data a nosso favor e não nos tornarmos escravos da 
tecnologia.





Obrigada

Ana Cláudia Rodrigues
anac_rodrigues@hotmail.com


