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Resumo 

Este artigo propõe-se a discutir o conceito e as definições do termo Big Data, além de 
algumas das revoluções ocorridas na história da humanidade para discutir a relação do 
homem com a informação. Procura identificar os pontos abordados na Sociedade da 
Informação de Daniel Bell (1973), nos princípios da Cibercultura de Manuel Castells (2007) e 
da Cibercultura-Remix de André Lemos (2006) e relaciona-los com o Big Data. Além disso, 
procura identificar a utilização dos princípios do Big Data na sociedade contemporânea pelas 
instituições e pela sociedade em geral. 
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Revoluções e a Sociedade Contemporânea 

 

A tecnologia informacional tem ocupado, cada vez mais, um papel de 

destaque na sociedade contemporânea. Ao longo da sua história a humanidade tem se 

transformado a medida que o homem desenvolve novas tecnologias e se apropria 

delas para modificar o ambiente a sua volta.  

A Revolução Neolítica transformou grupos de caçadores-coletores nômades 

em agricultores e criadores de gado, o homem transita do nomadismo para o 

sedentarismo. Essa modificação na sociedade permitiu o advento das cidades, o 

armazenamento de alimentos e o início da fase “produtora” do homem. Já a 

Revolução Industrial alterou a organização produtiva vigente, de artesãos organizados 

em corporações de ofício, para operadores de máquinas numa sociedade cada vez 

mais urbanizada. 

Vários autores têm escrito sobre o advento de uma nova organização social e a 

influência do fator tecnológico. Daniel Bell (1973) fala sobre o advento de uma 

sociedade Pós-Industrial8, cuja geração de riquezas se baseia, em grande parte, na 

informação. Trata-se de uma sociedade da informação, onde a economia tem por base 

os serviços e a fonte do poder nela existente provém da informação. Para fins de 

comparação, no período anterior à sociedade industrial, se trabalhava principalmente 

com a força muscular. Na era industrial, a racionalização da matéria-prima e 

operacionalização das máquinas orientavam o trabalho do homem. Já a sociedade pós-

industrial está pautada pela ascensão dos serviços e o foco principal é a informação. 

Segundo o autor é possível identificar três tipos de trabalho: extrativo, fabricação e 

atividades de informação. Ao longo do tempo a quantidade de cada tipo de trabalho 

existente na sociedade tem sido alterada, sendo que na sociedade pós-industrial 

predominam as atividades ligadas à informação.  

Na sociedade contemporânea a tecnologia se desenvolve de maneira contínua 

e exponencial. Vive-se uma época onde a informação e os recursos tecnológicos estão 

                                                             
8 A sociedade pós-industrial emergiu sobre a mudança na estrutura social,  na qual a vida é baseada em 
serviços, um jogo entre pessoas, onde o que vale não é a força muscular ou a energia, mas a 
informação. 
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ligados ao cotidiano das pessoas, alterando seus comportamentos e influenciando 

novos hábitos de vida. Pode-se compreender a sociedade da informação como sendo 

caracterizada por uma fase de evolução tecnológica que tem a informação como um 

dos  principais ativos da sociedade. 

Com o advento da internet, em meados dos anos 90, a sociedade da 

informação contribuiu com a globalização cultural e econômica, o que deu início a 

uma nova forma de comunicação, auxiliada por ferramentas tecnológicas e 

informacionais, as TICS9.  

Enquanto Daniel Bell foca sua análise nos elementos fundamentais de geração 

de riqueza e de poder na sociedade, excluindo características políticas e sociais, 

Manuel Castell (2007) procura analisar os feitos específicos da revolução tecnológica 

na estrutura social. Segundo o autor, torna-se necessário analisar a interdependência 

dos processos, envolvendo todas as esferas da atividade humana. 

O determinismo tecnológico é, em essência, a negação da teoria social. Devemos 

rejeitar desde o início qualquer tentativa de situar a mudança tecnológica nas raízes 

da mudança histórica. No entanto, é importante reconhecer a extraordinária mudança 

social representada pelas novas tecnologias da informação. (Castells, 1996, p. 10). 

Dessa maneira torna-se fundamental compreender a apropriação da tecnologia 

por parte do indivíduo e da sociedade e os efeitos específicos na estruturação social. 

Além do desenvolvimento tecnológico melhorar as condições de vida e aumentar a 

capacidade produtiva do homem, o acesso a esses recursos acaba incorporando novos 

hábitos nos indivíduos e na sociedade como um todo.  

Sabe-se que a informação e o conhecimento estão inseridos na cultura da 

sociedade. A revolução tecnológica tornou a informação uma matéria prima 

fundamental na sociedade contemporânea. Tanto que as nações desenvolvidas têm 

disponibilizado recursos e capital humano para investigar e espionar outros países a 

procura de segredos industriais e informações privilegiadas. Veja como exemplo os 

                                                             
9 TICS correspondem a todas tecnologias que interferem e mediam os processos informacionais e 
comunicacionais dos indivíduos. 
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documentos divulgados pelo Wikileaks10 e as denúncias sobre programas de 

vigilância expostos por Edward Snowden11. Em ambos os casos os países envolvidos 

desenvolveram tecnologia e programas para rastrear e processar informação em escala 

mundial. 

 

A Apropriação da Tecnologia 

A apropriação da tecnologia informacional modificou o hábito e o 

comportamento dos indivíduos na sociedade. As tecnologias têm impacto em diversas 

esferas da atividade humana, elas agregam procedimentos de produção, distribuição e 

direcionamento, redefinindo a estrutura ocupacional contemporânea. Segundo Lévy 

(2000, pág. 22) “As atividades humanas abrangem, de maneira indissolúvel, 

interações entre: pessoas vivas e pensantes; entidades materiais naturais e artificiais e 

ideias e representações.” Dessa maneira é impossível separar o humano do material, e 

qualquer modificação ou avanço tecnológico que o homem desenvolva, influenciará 

as interações entre essas diferentes áreas. 

A influência dessa tecnologia pode ser percebida na Cibercultura, que nasce 

nos anos 50 com a informática e a cibernética, e começa a ficar mais popular na 

década de 70 com o advento do microcomputador. Ela se estabelece completamente 

nos anos 80 e 90, principalmente com a expansão da internet. (LEMOS, 2004). 

Por meio da Cibercultura é possível verificar novos meios de produção e 

transformação da informação. Segundo Lemos (2006) a cibercultura se caracteriza por 

três leis fundadoras: a liberação do polo de emissão, o princípio da conexão em rede e 

a reconfiguração de formatos midiáticos e práticas sociais. Agora, a priori, qualquer 

indivíduo é capaz de produzir e compartilhar conteúdo pela rede. A quantidade de 

dados que são produzidos diariamente é gigantesca. Segundo informações do site 

InternetLiveStats.com12, cerca de 40% da população mundial têm uma conexão à 
                                                             
10 WikiLeaks é uma organização transnacional sem fins lucrativos, sediada na Suécia, que publica, em 
sua página (site), postagens (posts) de fontes anônimas, documentos, fotos e informações confidenciais, 
vazadas de governos ou empresas, sobre assuntos sensíveis. 
11 Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/entenda-o-caso-de-edward-snowden-
que-revelou-espionagem-dos-eua.html acesso em 08/10/2014. 
12 Disponível em http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/internet-em-explosao-13441261 
acesso em 09 de outubro de 2014 às 15h. 
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internet hoje, em 1995 esse percentual era de apenas 1%. O site aponta ainda que a 

cada segundo 7.417 tweets são postados, 1.205 fotos são subidas para o Instagram, 

1.414 posts são criados no Tumblr, 1.500 ligações são feitas no Skype, é gerado um 

tráfego de 22.654GB na internet, 44.929 buscas são feitas no Google, 86.403 vídeos 

são vistos no YouTube e 2.322.492 e-mails são enviados. Todos os exemplos citados 

acima, são informações brutas sobre os locais que as pessoas frequentam, sentimentos 

compartilhados, vídeos, fotos, textos produzidos, etc. 

 Esse imenso crescimento dos usuários, das informações postadas e das mídias 

sociais faz com que se vislumbrem novas maneiras de estudar a sociedade em geral. 

Inovações nas formas de estudo e pesquisa surgem indicando a entrada em uma nova 

fase do conhecimento e entendimento humano do próprio universo que nos rodeia. 

Todas essas informações servem de alimentação para o fenômeno do Big Data 

e a análise de dados disponibilizados. Vários autores conceituaram o Big Data de 

maneiras distintas, sob óticas diferentes. Akerkar (2014) e Sathi (2012) o conceituam 

como um grande conjunto de dados, com tamanho além das capacidades tecnológicas 

de banco de dados atuais, composto por dados internos e/ou externos.  

Esses dados configuram a próxima geração do armazenamento e análise de 

dados a fim de obter informações de valor significativo que possam gerar ideias uteis 

de acordo com Mineli, Chambers e Dhiraj (2013) e Schönberger-Mayer e Cukier 

(2013). 

 Taurion (2013) resume o Big Data em uma fórmula: Big Data = volume + 

variedade + velocidade + veracidade, tudo agregado + valor. 

 Akerkar (2014), porém, conceitua a ideia de Big Data de forma mais objetiva. 

Big Data refere-se a conjuntos de dados, cujo tamanho está além das capacidades da 

tecnologia de banco de dados atual. É um campo emergente onde a tecnologia 

inovadora oferece alternativas para resolver os problemas inerentes que aparecem 

quando se trabalha com dados massivos, oferecendo novas maneiras de reutilizar e 

extrair valor a partir de informações.   

Ainda, não basta possuir um grande volume de dados, para que o conjunto de 

dados tenha utilidade, ele deve atender a alguns critérios. Dessa ideia surge o conceito 

de 3Vs do Big Data.  
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 Deve haver volume de dados. Quanto mais dados são apresentados, melhor. 

Por exemplo, uma pesquisa de satisfação feita com clientes de uma empresa, só tem 

real utilidade se for feita com um bom número de clientes. Se a pesquisa se 

restringisse a uma pequena quantidade, não teria o valor estatístico necessário. 

 Deve haver variedade de dados. Não adianta possuir um grande volume de 

dados iguais ou repetidos. Essa mesma pesquisa precisa ser realizada com públicos 

diferentes. Se uma rede de lojas presente no mundo todo procura saber o grau de 

satisfação em apenas um país, os resultados obtidos podem não refletir o que pensam 

os consumidores de outros países. 

 Deve haver velocidade nos dados. Pois apenas volume e variedade não 

conferem precisão, os dados devem ser analisados em tempo hábil para ter utilidade 

prática no momento. Se os dados da pesquisa demorassem muito para ser analisados, 

talvez na época da conclusão do estudo, a realidade já tivesse se alterado ou um 

problema, antes facilmente solucionável, talvez não possuísse mais solução. Um 

exemplo da urgência desses dados são os surtos epidêmicos. Em uma epidemia de 

enfermidades sérias como o ebola, a velocidade na obtenção e processamento de 

dados se faz, literalmente, caso de vida ou morte. 

Alguns autores acrescentam ainda mais “Vs” a essa fórmula. Taurion (2013), 

por exemplo, diz que são 5Vs, pois além dos 3 bases, ele ainda acrescenta veracidade, 

pois há que se checar se os dados sendo analisados são reais ou manipulados, e depois 

de tudo isso somado, procura checar o valor dos dados analisados. Afinal, não adianta 

ter uma enorme quantidade de dados, bastante variada, chegando quase em tempo real 

de uma fonte confiável, se esses dados não tem qualquer serventia para a pesquisa 

sendo realizada.  

Para a área de TI cabe a análise e aplicação de dados para incrementar a 

inteligência corporativa  (MINELI, CHAMBERS EDHIRAJ, 2013). Os dados não 

estruturados representam 85% das informações com as quais as empresas lidam hoje 

em dia. Nesse montante de informação podem ser encontrados caminhos para ações e 

para melhorar precisão das decisões tomadas. O aumento da escala de dados, gera 

margem para inovar, o que não ocorria antes com poucos dados (SCHÖNBERGER-

MAYER E CUKIER, 2013).   
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Vem se observando o aumento significativo no consumo de internet em toda 

população brasileira, e esse crescimento gera modificações nos hábitos de como se 

utilizam de tais meios. Segundo dados apresentados pelo Interactive Advertising 

Bureau (IAB Brasil)13, 73% das pessoas utilizam regularmente a internet enquanto vê 

TV, revelando a atualidade do conceito “second screen”14, e 43% passa pelo menos 2 

horas por dia navegando por diferentes canais. Isso significa que os veículos de 

comunicação conseguem acompanhar o que seus espectadores publicam nas redes 

sociais em tempo real, podendo modificar o conteúdo transmitido ou interagir com o 

seu público. 

 Um exemplo disso pode ser visualizado na maneira como utilizamos as redes 

sociais. É imensa a quantidade de dados que criamos, com postagens em blogs, no 

Facebook, alguns 140 caracteres no Twitter ou mesmo uma pequena busca no Google 

e de acordo com o que temos visto esta quantidade de dados só tende a aumentar. 

Ainda segundo o IAB Brasil, um dos principais órgãos que trabalha com o 

segmento digital interativo brasileiro, mostrou dados concretos de 2013, onde o 

mercado publicitário na internet apresentou crescimento de 25,9% e obteve 

aproximadamente R$ 5,75 bilhões, consolidando-se como o segundo maior meio em 

participação no bolo publicitário.  

Além disso, lidar com as informações disponíveis no mundo não é fácil. 

Dados estruturados, semiestruturados e não estruturados imersos nesse universo 

digital se multiplicam a cada instante. Tudo se transforma em matéria bruta que pode 

ser analisada e interpretada. Em rede, hoje se encontra uma enorme dimensão da 

sociedade da informação, como celulares e computadores, que deram origem ao termo 

“exaustão de dados”. (SCHÖNBERGER-MAYER e CUKIER, 2013).  Um formulário 

preenchido na internet, uma busca realizada no Google ou um post compartilhado no 

Facebook, deixam informações armazenadas no ambiente digital, são os subprodutos 

das ações e movimentos das pessoas. O termo descreve a trilha digital que as pessoas 

deixam, são dados recolhidos, facilmente identificados em todos os lugares. 
                                                             
13 Disponível em: http://iabbrasil.net/portal/numeros-de-investimento-em-midia-online/ acesso em 13 
de outubro de 2014. 
14 O conceito de Second Screen ou Segunda Tela refere-se a um dispositivo adicional (como um tablet 
ou um smartphone) que permite interagir com o conteúdo que está sendo consumido em simultâneo 
com a televisão. 



VIII Simpósio Nacional da ABCiber 
COMUNICAÇÃO E CULTURA NA ERA DE TECNOLOGIAS 
MIDIÁTICAS ONIPRESENTES E ONISCIENTES 
ESPM-SP – 3 a 5 de dezembro de 2014 

 

Para uma melhor compreensão da quantidade de informação criada e 

disponibilizada, torna-se necessário explicar o que é um bit e os dados que ele 

armazena. Os computadores são idealizados para armazenar instruções em múltiplos 

de bits (um bit pode assumir somente dois valores: 0 ou 1, falso ou verdadeiro, 

respectivamente), chamados bytes. Por exemplo, a letra A em sistema binário seria 

escrita da seguinte forma 01100001 00001010. A média do tamanho de uma música é 

de 4 megabytes15. Segundo o site do jornal O Globo16,  a quantidade mundial de 

dados digitais deve crescer de 1,8 zettabyte, hoje, para 7,9 zettabyte em 2015.  

Para entender melhor o universo dos bytes, conjunto de bits, entenda um 

zettabyte como um sextilhão de bytes, ou seja, informação equivalente ao total de 

grãos de areia existentes em todas as praias do mundo. Daqui a três anos, todas 

as informações que existem no mundo poderão ser armazenadas em 493 bilhões 

de iPads, uma explosão de dados de todas as origens, que surgem viabilizados pela 

combinação “perfeita” entre a lei de Moore17, computação móvel, redes sociais 

e a computação em nuvem, que em conjunto vem construindo a ideia de Big Data. 

 

Bytes, Bytes e Mais Bytes 

A era do Zettabyte vem influenciando diversos setores da sociedade. A 

carência de profissionais que saibam lidar com esses dados faz da análise do Big Data 

um caminho muito promissor, considerando que o mercado do Big Data crescerá 

exponencialmente.  

Nessa nova era, a explosão de dados, de todas as origens, ganha o nome de 

Big Data. As novas opções de armazenamento, por sua vez, deram origem à 

computação em nuvem. É nessas duas áreas que se situa um dos maiores 

desafios para o Brasil e para o mundo: a carência de profissionais. O Instituto 

                                                             
15  1 byte = 8 bits / 1 kilobyte = 1024 bytes / 1 megabyte = 1024 kilobytes / 1 gigabyte = 1024 e assim 
por diante. 
16 Disponível em: http://oglobo.globo.com/infograficos/bigdata/ acesso em 13 de outubro de 2014. 
17  Lei de Moore diz respeito a previsão realizada por Gordon E. Moore, de que o número de 
transistores dos chips teria um aumento de 100%, pelo mesmo custo, a cada período de 18 meses. 
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McKinsey Global, por exemplo, prevê que, em 2018, faltarão entre 140 mil e 

190 mil profissionais nos Estados Unidos. (SIQUEIRA, 2012) 18  

Todo esse destaque que está sendo dado ao Big Data ocorre devido ao cenário 

que sua análise, proporciona a quem a faz. O Big Data não fornece apenas grandes 

quantidades de dados (volume), mas sim, volume, velocidade e veracidade, os 3V's 

que proporcionam ainda mais exatidão nas análises realizadas. Segundo Zhao 

(2013) Big Data não transforma informação e conhecimento sem análises detalhadas.  

Muitos já enxergaram a quantidade de benefícios que podem ser extraídos das 

análises do Big Data e isso tem multiplicado os investimentos em mídia digital. 

 Além disso, as pesquisas, anteriormente feitas usando ou informações 

superficiais ou aprofundadas, agora se desprendem dessa limitação. Por exemplo: 

Um sociólogo quantitativo trabalhava com dados de censo que cobrissem a 

maioria dos cidadãos do país, entretanto, essas informações coletadas apenas 

a cada 10 anos representava cada indivíduo em uma visão “macro”, 

ignorando suas opiniões, sentimentos, gostos e motivações. Em contraste, um 

psicólogo focaria em um único paciente por anos, captando e interpretando 

exatamente o tipo de informação que o censo não captou. (MANOVICH, 

2011, p. 3, tradução nossa)19 
 Com a quantidade massiva de dados existentes, é possível realizar pesquisas 

ao mesmo tempo quantitativas e qualitativas. Perdendo assim a necessidade de se 

escolher entre dados gerais ou complexos, transformando o uso de Big Data em uma 

verdadeira ferramenta revolucionária no campo das pesquisas sobre comunicação e, 

na verdade, em todas as áreas. 

 MAYER-SCHÖNBERGER e CUKIER (2012, p. 8-9, tradução nossa) dão um 

bom exemplo do uso do Big Data pelo Google: 

                                                             
18 SIQUEIRA, Ethevaldo. O mundo na era do zettabyte. Blog Estadão – Política e tecnologia no 
mundo digital. 18 de maio de 2012. On-line. Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/ethevaldo-
siqueira/category/sem-categoria/page/4/> Acesso em: 13 de outubro de 2014. 
 
19 “For example, a quantitative sociologist worked with census data that covered most of  the country’s 
citizens. However, this data was collected only every 10 year and it represented each individual only on 
a “macro” level, living out her/his opinions, feelings, tastes, moods, and motivations (“US Census 
Bureau”). In contrast, a psychologist would be engaged with a single patient for years, tracking and 
interpreting exactly the kind of data which census did not capture.” (MAYER-SCHÖNBERGER E 
CUKIER, 2012) 



VIII Simpósio Nacional da ABCiber 
COMUNICAÇÃO E CULTURA NA ERA DE TECNOLOGIAS 
MIDIÁTICAS ONIPRESENTES E ONISCIENTES 
ESPM-SP – 3 a 5 de dezembro de 2014 

 

Google separou os 50 milhões de termos mais comuns que os americanos 

digitam e compararam com a lista com informações do CDC sobre a 

disseminação de gripe entre 2003 e 2008. A ideia foi identificar áreas 

infectadas pelo vírus da gripe pelo que as pessoas buscaram na internet. […] 

Quando a crise de H1N1 começou em 2009, o sistema do Google provou ser 

mais útil e rápido do que as estatísticas do governo com os atrasos naturais.20 

 Todas essas vantagens certamente parecem muito promissoras, mas o tema 

não é tão simples como aparenta ser. Os pontos positivos, as possibilidades de 

inovação e desenvolvimento são de fato muito motivadores, porém, antes alguns 

pontos devem ser observados. Manovich (2011) faz quatro críticas com relação à 

usabilidade e aplicabilidade de grandes conjuntos de dados. Ele cita a limitação a 

essas informações controladas por grandes empresas de mass media, a autenticidade 

dos dados e conteúdos prospectados no Big Data, a real eficácia da máquina sendo 

utilizada no lugar de pesquisadores humanos e a própria falta de conhecimentos na 

área de computação por parte dos pesquisadores de diferentes áreas. 

 Quanto à limitação das informações, Manovich (2011, p. 5, tradução nossa) 

diz que “mesmo trabalhando dentro das maiores empresas de mídia social, os 

pesquisadores não podem simplesmente acessar a todas as informações coletadas em 

todos os setores da empresa.”21 Em uma empresa de telefonia, por exemplo, os setores 

de ligações, mensagens instantâneas e aplicativos são diferentes, portanto, o 

pesquisador se limita a pesquisar por setores. Ao ter acesso a todos os setores, o 

pesquisador infringiria leis de proteção à privacidade; e claro, nenhuma empresa quer 

se envolver em processos que poderiam lesar sua imagem e causar prejuízos 

financeiros. Dessa forma, são bastante cautelosos no que diz respeito a quem pode 

acessar qual informação. 

 No que se refere à autenticidade, o cuidado com a interpretação das 

informações obtidas deve ser muito grande. As pessoas, com uma certa frequência, 

                                                             
20 “Google took the 50 million most common search terms that Americans type and compared the list 
with CDC data on the spread of seasonal flu between 2003 and 2008. The idea was to identify areas 
infected by the flu virus by what people searched for on the Internet. […] when the H1N1 crisis struck 
in 2009, Google’s system proved to be a more useful and timely indicator than government statistics 
with their natural reporting lags.” (MANOVICH, 2011) 
21“even researchers working inside the largest social media companies can’t simply access all the data 
collected by different services in a company.” (MANOVICH, 2011) 
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controlam e gerenciam exatamente como vão expor suas opiniões e ideias, ou pior, 

vão demonstrar coisas que não necessariamente condizem com o que realmente 

querem ou pensam. 

Precisamos ser cuidadosos ao considerarmos conversas e rastros digitais 

como “autênticos”. Posts, tweets, fotos, comentários e outros tipos de 

participação online das pessoas não são janelas transparentes delas mesmas; 

ao invés disso, elas são às vezes cuidadosamente desenvolvidas e 

sistematicamente gerenciadas. (MANOVICH, 2011, p. 6, tradução nossa)22 

 Online, as pessoas projetam a imagem a qual querem ser associadas, não 

necessariamente sendo essa imagem verdade ou mentira. Atua-se aqui, no campo das 

percepções e não dos fatos. 

 É muito difícil ainda vislumbrar a possibilidade dos computadores e softwares 

substituírem por completo um pesquisador humano. Manovich (2011) explica que 

apesar da evolução alcançada pela tecnologia e algoritmos complexos, não é possível 

para um computador ter as mesmas nuances de interpretação de dados complexos que 

um pesquisador humano. Um sociólogo fará questionamentos diferentes de um 

cientista da área de computação. Segundo Ellison, Heino e Gibbs (1999), citado por 

Manovich (2011, p. 7, tradução nossa) 

[…] Se você está fisicamente presente em alguma situação você pode reparar 

algumas coisas que não veria se estivesse vendo um vídeo em alta resolução 

da mesma situação. Mas ao mesmo tempo, se fizer uma análise por 

computador desse mesmo vídeo, você pode encontrar padrões que não 

perceberia se estivesse apenas fisicamente na cena.23 

 Ainda, há a barreira da capacitação: pesquisadores das áreas de ciências 

humanas normalmente não possuem conhecimentos ligados à informática. De acordo 

com Manovich (2011, p. 12, tradução nossa) há um “grande abismo entre o que pode 

                                                             
22 “We need to be careful of reading communications over social networks and digital footprints as 
“authentic.” Peoples’ posts, tweets, uploaded photographs, comments, and other types of online 
participation are not transparent windows into their selves; instead, they are often carefully curated and 
systematically managed” (MANOVICH, 2011) 
23 “For instance, if you are physically present in some situation, you may notice some things which 
you would not notice if you watching a high-res video of the same situation. But at the same time, if 
you do computer analysis of this video you may find patterns you would not notice if you were on the 
scene physically only.” (MANOVICH, 2011) 
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ser feito com os softwares certos, dados certos e nenhum conhecimento de ciências da 

computação e estatísticas avançado – e o que somente pode ser feito se você tiver esse 

conhecimento.” 

Apesar dessas limitações, detendo essa imensa quantidade de informações, 

empresas estão utilizando-as como um grande aliado em estratégias de marketing 

como a análise de tendências e de resultados de campanhas. A Macy’s Inc, imensa 

loja de departamento americana, consegue ajustar os preços de 73 milhões de 

produtos em tempo real usando tecnologia da SAS Institute que cruza informações de 

demanda com o depósito. Outro exemplo foi da Morton’s Steakhouse. Um 

consumidor frequente da empresa publicou no Twitter, em forma de brincadeira, que 

estaria no aeroporto de Newark em algumas horas para tomar um voo após longas 

horas de trabalho, e que gostaria que o jantar rotineiro dele fosse entregue lá. A 

empresa puxou informações que permitiram descobrir o que ele tipicamente pedia, a 

hora e a companhia aérea do voo e serviu-o no avião como jantar. (LASKOWSKI, 

2013) 

A Sprint Nextel conseguiu através da integração de dados de todos os seus 

canais de relacionamento melhorar e disparar na posição de satisfação de cliente (de 

último lugar para primeiro) e com isso conseguiu cortar pela metade os custos com 

call center.24 

Além de vários outros cases na área de comunicação que podemos continuar a 

citar o Big Data, desde o atentado de 11 se Setembro, tem sido uma ferramenta 

utilizada para prever desde pequenos a grandes crimes. O Departamento de Polícia de 

Los Angeles (L.A.P.D.) junto com a Universidade da Califórnia utiliza-o para prever 

o crime antes que aconteça. A Agência Nacional de Segurança (NSA) americana já 

foi exposta por utilizar ferramentas de espionagem, utilizado até mesmo contra a  

presidente Dilma Roussef.25 

 

 
                                                             
24  O Glogo, disponível em <http://oglobo.globo.com/infograficos/bigdata/> - Acesso em 01/09/2014 
as 20:20. 
25 Exame (http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/ferramenta-da-nsa-ve-quase-tudo-que-voce-
faz-na-internet - Link acessado em 01/09/2014 as 20:21) 
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Considerações Finais 

É importante ressaltar a transformação ocasionada na humanidade, ao longo  

do tempo, pelo advento e pela apropriação de novas tecnologias. A agricultura 

transformou tribos caçadoras-coletoras em comunidades sedentárias e produtoras; a 

máquina a vapor permitiu o aumento da capacidade produtiva do homem, 

transformando uma sociedade, basicamente, agrícola, num planeta globalizado 

voltado para o capitalismo e a industrialização. A economia está migrando do produto 

físico (átomo) para o bit (informação).  

O desenvolvimento e a utilização crescente das tecnologias informacionais 

permitem que o homem produza e analise uma quantidade cada vez maior de dados e 

informações, fazendo conexões até então inimagináveis. Na sociedade contemporânea 

quase todo indivíduo acaba produzindo informações no seu cotidiano, seja numa 

pesquisa realizada no Google, uma mensagem enviada pelo celular, ou a utilização de 

um GPS para achar um endereço. Todas essas ações deixam rastros digitais que são 

estruturados, contabilizados e analisados sob a ótica do Big Data. 

Esta nova fase de análise de dados permite que as instituições, a sociedade e 

os indivíduos se tornem mais produtivos e eficientes. Isso permite que as empresas 

cortem custos nos seus processos produtivos, que os governos tomem decisões 

baseadas em análises mais aprimoradas da sociedade e que as pessoas tenham acesso 

a essas informações no seu dia a dia. 

Assim, o Big Data, de uma forma objetiva, refere-se a conjuntos de dados, 

cuja análise está baseada no volume, na velocidade e na variedade dessas 

informações. Trata-se de um campo emergente onde a tecnologia inovadora oferece 

alternativas para solucionar problemas relacionados a quem trabalha com dados 

massivos. O ponto negativo dessas informações é que as grandes empresas e os 

governos podem armazenar e coletar dados dos indivíduos sem que eles saibam que 

estão sendo coletados/monitorados.  

A publicidade e o marketing são áreas que tem explorado essas pesquisas, 

tornando as decisões mais analíticas e pautadas em pesquisas com dados gerais e 

complexos. 
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O advento do Big Data possibilita uma ferramenta revolucionária no campo 

das pesquisas sobre comunicação, interligando dados analíticos ao cotidiano dos 

profissionais, não só na comunicação como em todas as áreas. 
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