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BIG DATA ANALYTICS 

 

 

Os 4 pilares tecnológicos da 3ª Plataforma são:  

− Mobile 

− Cloud 

− Social Business 

− Big data Analitycs 

 

BIG DATA ANALYTICS 

90% dos dados disponíveis a nível mundial foram criados nos últimos 5 anos. Estamos na era do Big Data. Mas, o 

que isto significa exatamente? 



 

O conceito de Big Data & Analytics está associado ao estudo e análise de grandes volumes de dados para se 

identificarem comportamentos, padrões ou correlações. 

Atualmente são produzidos diariamente mais de 3 triliões de bytes de informação através de diversos dispositivos 

(smartphones, tablets, GPS, cartões bancários, sensores espalhados pelas cidades, campos agrícolas, casas, 

empresas…).  

Então, o que podemos fazer com todos esses dados? É aqui que o Big Data & Analytics, pode ajudar. 

As técnicas de Big Data & Analytics resultam da combinação de sistemas de alta tecnologia e matemática, que 

juntos são capazes de analisar a informação e retirar valor e utilidade para apoiar a decisão e gestão nas empresas, 

instituições ou governos. 

De entre as formas mais vantajosas de usar o conceito de Big Data & Analytics no mundo empresarial, podemos 

destacar as seguintes: 

− Conhecer melhor os consumidores: recolher dados dos mais variados canais e cruzá-los para encontrar 

padrões de comportamento, entender desejos e até descobrir necessidades e gerar ofertas mais 

personalizadas a partir das informações descobertas. 

− Planear o futuro do negócio com maior precisão: cruzar dados históricos e também de previsões por 

meio de ferramentas adequadas para fazer planos a médio e longo prazo e tomar decisões mais assertivas 

para o rumo do negócio. 

− Monitorizar a concorrência com mais assertividade: mapear a concorrência a partir de ferramentas 

específicas, cruzando informações dos mais variados canais, analisando históricos, etc. 

− Gerir melhor a estratégia empresarial: com mais dados, poder de organização e de análise, é possível 

alcançar maior precisão na gestão empresarial e no processo de tomada de decisão (deixar de gerir com 

base na intuição). 
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