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Resumo executivo 
 
 
 

Com os contínuos avanços na área de computação em nuvem, a promessa de extrair valor comercial do big data está se 
transformando em realidade rapidamente. Bilhões de dispositivos em todo o mundo já fazem streaming de dados e as 
empresas mais modernas começaram a utilizar a nuvem para obter grandes vantagens dessa profusão de dados. Esses 
benefícios incluem a redução do tempo de entrada de produtos e serviços no mercado, um custo total de propriedade (TCO – 
Total Cost of Ownership) mais baixo e os custos indiretos de gerenciamento menores em comparação com uma infraestrutura 
no local, além do desenvolvimento mais ágil de aplicativos. 

A 451 Research realizou entrevistas detalhadas com seis organizações para analisar suas iniciativas de adoção de big data na 
nuvem, assim como as diversas ferramentas e serviços utilizados. Essas entrevistas revelaram vários fatores importantes que 
podem ser úteis para outras organizações que desejam gerar informações comerciais práticas a partir de seus dados. Dentre 
eles, temos: 

• Organizações de diversos tipos podem aproveitar os benefícios do big data. Somente as empresas entrevistadas para este 
relatório representam diversos setores: um provedor de plataformas de análise de tecnologia móvel; um provedor de 
plataformas de aplicativos móveis; uma agência regulatória de serviços financeiros; uma empresa de consultoria em 
tecnologia; uma empresa de estratégia de marketing e uma consagrada empresa de serviços financeiros. 

• Todas essas iniciativas pioneiras e bem-sucedidas de obter valor comercial do big data têm como base a capacidade de 
captar, armazenar e processar dados em nuvem de forma muito menos custosa do que seria possível em ambientes no 
local. Assim, os usuários podem tirar proveito de técnicas avançadas de análise, especialmente a capacidade de avaliação de 
dados não estruturados, para explorar as informações armazenadas das empresas. 

• É interessante notar que, após incursões relativamente breves na utilização de big data em nuvem, algumas organizações 
constataram que isso não apenas se agrega aos negócios, mas se torna o cerne dos negócios. 

• Em muitos casos, é possível medir os benefícios do big data baseado na nuvem. Em uma organização, as consultas de dados 
na nuvem apresentaram um resultado impressionante, 400 vezes melhor em relação às consultas baseadas no local. Em 
uma outra empresa, o tempo de execução de uma análise de ameaça de risco crítica para os negócios diminuiu de 6 a 
9 meses para uma semana ou menos, com uma melhoria de 98% em relação aos sistemas no local. 

Os entrevistados também falaram sobre os possíveis desafios e dificuldades do big data baseado em nuvem. Embora o custo 
e outros obstáculos para o processamento de big data (como o tempo e o trabalho para implantar a infraestrutura necessária) 
sejam reduzidos com o uso da nuvem, os usuários continuam enfrentando alguns dos mesmos desafios encontrados nas 
implantações no local. Dentre eles, o mais citado é a falta de um corpo de funcionário nessa área emergente com as 
qualificações necessárias. Para aproveitar ao máximo o big data baseado em nuvem a curto prazo, é recomendável 
desenvolver um plano de treinamento. 
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INTRODUÇÃO 
A 451 Research define big data como a utilização de informações da nova inteligência de negócios determinada pela atual 
viabilidade econômica de armazenar e processar dados que antes eram ignorados por causa das limitações funcionais e de 
custos das tecnologias tradicionais de gerenciamento de dados. Isso inclui fontes de dados existentes, como dados da Web, 
da rede e de logs de servidores, além de novas fontes de dados: os dados gerados por máquinas e pelas mídias sociais. 

O historiador especializado em tecnologia George Dyson fez um resumo: “Big data é o que aconteceu quando o custo de 
manter as informações tornou-se menor que o custo de descartá-las”. Talvez a veracidade dessa afirmativa deva ser 
debatida. Porém, é indiscutível que o custo de armazenamento e processamento de dados tenha decaído drasticamente 
nos últimos anos, e que isso permitiu às empresas tirar proveito de técnicas de análise de dados mais avançadas para 
obter uma inteligência de negócios melhor e uma vantagem competitiva. 

A computação em nuvem tem um papel significativo na redução do custo de armazenar e processar dados. Contudo, esse 
é apenas um dos possíveis benefícios da nuvem, junto com a agilidade dos desenvolvedores/empresas, o menor tempo 
de adoção de tecnologias emergentes, a alta disponibilidade e a redução dos custos indiretos de 
configuração/gerenciamento da infraestrutura. Nos últimos anos, houve uma explosão no número de abordagens de 
armazenamento, processamento e análise de dados em serviços hospedados e na nuvem. 

A nuvem está sendo amplamente adotada, e o surgimento do big data está fazendo com que mais empresas busquem 
novas abordagens para gerar informações a partir de dados que antes eram ignorados ou que simplesmente não podiam 
ser processados de forma eficiente ou eficaz. Os serviços em nuvem fornecem uma alternativa para a infraestrutura no 
local de armazenamento e processamento de conjuntos de dados, tanto grandes quanto pequenos. Além disso, esses 
serviços podem atenuar as dificuldades envolvidas porque reduzem a necessidade de grandes investimentos de capital, 
possibilitam modelos de pagamento conforme o uso e a facilitam a expansão global naturalmente. Como resultado, 
é possível diminuir o custo e o tempo envolvidos na configuração de novas plataformas de processamento e análise de 
big data nas empresas. 
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Este relatório fornece uma visão geral das ofertas disponíveis e tendências de adoção baseada na perspectiva do 
cliente, produzida a partir da interação direta com as partes interessadas e os tomadores de decisões das empresas. 
A 451 Research realizou seis entrevistas detalhadas com empresas que utilizam serviços em nuvem para: 

• Alcançar seus objetivos relacionados a big data, identificar objetivos de negócios e métricas de sucesso. 

• Determinar as dificuldades atuais para alcançar esses objetivos. 

• Identificar a função que os provedores de serviços em nuvem podem assumir para ajudar a alcançar esses objetivos. 

Cinco maneiras como a nuvem gera resultados para os usuários de big data 

As seis empresas que participaram deste relatório usam a nuvem para o processamento de big data a fim de melhorar 
sua competitividade. Isso ocorre porque, dessa maneira, elas fornecem produtos ou serviços que não seriam possíveis ou 
financeiramente viáveis usando técnicas de análise e processamento de dados ou modelos de implantação tradicionais. 

O estudo identificou cinco maneiras fundamentais como a combinação da computação em nuvem com a análise de big 
data gera valor comercial: 

1. Menor tempo de entrada no mercado: o tempo de consulta de uma organização melhorou 4.000% em relação aos 
sistemas no local, possibilitando tomadas de decisões muito mais rápidas e informadas e, ao mesmo tempo, reduzindo 
o tempo de desenvolvimento de produtos e serviços. 

2. Menor TCO: economia em custos superior a 50% em relação aos ambientes no local. 

3. Custos indiretos de gerenciamento reduzidos: redução dos custos operacionais superior a 50%, disponibilizando 
o valioso tempo da equipe de TI para tarefas de desenvolvimento mais estratégicas e voltadas para os negócios. 

4. Melhoria na agilidade dos desenvolvedores: 24 horas para passar do conceito à implantação total da produção. 

5. Novas oportunidades de receita: o acesso mais rápido e fácil às análises contribui para a descoberta de novas 
oportunidades de receita em questão de minutos, em vez de dias. 
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Big data baseado em nuvem: valor comercial 
elevado ao quadrado 

 
 
 

Embora a adoção da computação em nuvem esteja historicamente associada a startups de vanguarda, a 451 Research 
descobriu que empresas de todos os setores estão investigando e adotando os serviços em nuvem. Este relatório fornece 
um snapshot de um grupo de empresas que já adotaram serviços em nuvem para suas iniciativas de big data, 
armazenando, processando e analisando dados que antes eram ignorados devido à incompatibilidade com a infraestrutura 
no local convencional, bem como as técnicas de armazenamento e processamento de dados tradicionais. 

Essa incompatibilidade se deve a diversos fatores: 

• Os bancos de dados relacionais não foram projetados para armazenar e processar dados não estruturados. 

• Os bancos de dados relacionais não são apropriados para processar volumes de dados em grande escala. 

• Os bancos de dados relacionais são mais adequados para o processamento de consultas predefinidas do que para 
a exploração de conjuntos de dados por analistas e cientistas de dados em busca de novas informações. 

No entanto, como observamos acima, acreditamos que o principal fator que motiva a adoção de tecnologias 
emergentes de processamento de dados seja econômico: mesmo em situações em que seria tecnicamente possível 
armazenar e processar big data em arquiteturas tradicionais, o custo de fazer isso em grande escala é proibitivo. 

Os serviços em nuvem têm o potencial de diminuir as barreiras da adoção dessas plataformas de processamento de big 
data porque eliminam a necessidade de criar, configurar e gerenciar uma infraestrutura no local. Dessa forma, os 
desenvolvedores podem passar da prova de conceito para a produção e fornecer informações de negócios aos analistas 
e cientistas de dados mais rapidamente. 

A combinação dos serviços em nuvem com as novas abordagens de armazenamento, processamento e visualização de 
dados proporciona às empresas uma oportunidade de promover mudanças nos negócios e alcançar objetivos de 
negócios emergentes. Contudo, ainda estamos nos primeiros estágios de adoção do processamento de dados na 
nuvem, e os entrevistados deste estudo também enfatizaram suas intenções de expandir o processamento de dados 
baseado na nuvem, o que nos permite vislumbrar a possível direção do processamento de big data nos serviços em 
nuvem. 

Os entrevistados do estudo usaram diversas ofertas da AWS, como o Amazon S3 para armazenamento em nuvem, 
o Amazon Redshift para data warehouse e o Amazon Elastic MapReduce (EMR) – uma oferta de Hadoop como serviço 
compatível e com interoperabilidade com Hive, Presto e outros projetos relacionados ao Hadoop. Ao mesmo tempo, 
alguns participantes também executavam distribuições do Hadoop na infraestrutura em nuvem. O banco de dados 
NoSQL Amazon DynamoDB e o Relational Database Service também foram usados na produção ou nos testes 
e desenvolvimento, junto com outros serviços em nuvem. 

 
OBJETIVOS DE NEGÓCIOS RELACIONADOS AO BIG DATA 
Conforme já observamos, uma das principais tendências que motivam a adoção do processamento de big data, tanto 
no local quanto na nuvem, é a capacidade de aproveitar recursos de computação de custo reduzido para realizar 
o processamento e a análise de dados em uma escala previamente impossível devido ao custo e à complexidade. 

O processamento de big data possibilita diversas oportunidades de negócios, mas quase todas encontram-se em duas 
áreas principais: 

• Eficiência operacional aprimorada por meio da migração de cargas de trabalho de processamento de dados 
existentes para plataformas mais eficientes com custo menor. Por exemplo, muitas empresas estão tirando proveito 
dos baixos custos de armazenamento associados ao Hadoop para migrar cargas de trabalho de extração, 
transformação e carregamento (ETL) e dados históricos de data warehouses para o Hadoop, com o objetivo de reduzir 
os custos de processamento e armazenamento de dados e, ao mesmo tempo, liberar a capacidade dos data 
warehouses para cargas de trabalho de análises mais valiosas. 

 
 
 

 

©COPYRIGHT 2015 451 RESEARCH. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. 



2 

 

 
 

A ABORDAGEM EM NUVEM PARA OBTER VALOR COMERCIAL COM  
O USO DE BIG DATA 

 
 

• Capacitação e suporte a novas iniciativas de negócios por meio da utilização de dados que não eram usados 
e técnicas de análise emergentes, via análise de sequência de cliques, análises de dados sociais, a Internet das 
Coisas, análises preditivas e aprendizado de máquina, por exemplo, para obter novas informações de negócios. Os 
exemplos de casos de negócios incluem atendimento ao cliente em tempo real, análise de fraudes e marketing 
e publicidade direcionada. 

Assim sendo, as empresas que aproveitam com sucesso o processamento de big data na nuvem não estão simplesmente 
desfrutando de melhorias incrementais. Os benefícios proporcionados pelo processamento de big data na nuvem estão se 
tornando rapidamente o núcleo dos negócios, o que possibilita novas aplicações e processos de negócios por meio dos quais 
a empresa pode potencialmente obter vantagens competitivas. 

 

 
 

“Na verdade, toda nossa existência como empresa é uma medida de nossos resultados de utilização de iniciativas 
relacionadas a big data.” 
– Provedor de plataformas móveis 

 

A empresa de serviços financeiros que usa o Amazon Redshift como principal data warehouse para seu sistema de 
faturamento e os relatórios e análises relacionadas é um exemplo claro disso. Os aplicativos e, portanto, o data warehouse 
Amazon Redshift subjacente, são fundamentais para suas operações bem-sucedidas. 

O mesmo ocorre com outro de nossos entrevistados, o provedor de uma plataforma de análise de tecnologia móvel 
desenvolvida e implantada inteiramente na nuvem. Sem os serviços de big data em nuvem, a empresa simplesmente não 
existiria. 

Todas as empresas que participaram deste relatório estão associando 
o processamento de big data e a nuvem para melhorar sua competitividade 

6-9 meses 
Banco de dados relacional no local 

 
 

ANÁLISE DE 
AMEAÇA DE RISCO 

 

<1 semana 
Serviços do Hadoop baseados em 
nuvem 

e fornecer produtos e serviços para seus clientes que não seriam possíveis 
usando técnicas de análise e processamento de dados e modelos de 
implantação tradicionais. 

Um exemplo é a empresa envolvida na regulamentação de serviços 
financeiros que ocasionalmente precisa reexecutar determinados 
trabalhos de análise do ‘modelo de ameaça de risco’ baseados em grandes 
volumes de dados históricos referentes a 15 meses ou mais. Usando 
bancos de dados de análises relacionais, foram necessários de seis a nove 
meses para a empresa concluir a análise. Com o serviço Hadoop baseado 
em nuvem do Amazon EMR, a empresa foi capaz de executar a mesma 
análise em menos de uma semana. Desse modo, ela tem uma visão mais 
atualizada e precisa de seu risco de ameaça histórico e atual. 

A mesma empresa também observou vantagens na consulta de dados indexados para analistas de negócios. A execução 
de algumas consultas envolvem alguns zettabytes de dados. Com o ambiente de data warehouse da empresa, essas 
consultas poderiam levar até quatro horas. Esse ambiente foi transferido para o Hadoop e o HBase no Amazon EC2, com 
melhorias significativas no desempenho: 
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As empresas entrevistadas para a elaboração deste relatório foram unânimes ao descrever suas iniciativas de 
processamento de big data em nuvem como críticas para promover mudanças nos negócios, graças a diversas 
métricas, inclusive o menor tempo de entrada no mercado, o custo mais baixo de processamento de dados, 
o aprimoramento das informações sobre clientes e o melhor atendimento ao cliente. 
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“Essas mesmas consultas usando o HBase na 
nuvem retornam depois de 10 a 12 
segundos, ou seja, uma melhoria de 400 
vezes. Não é 400% mais rápido, é uma 
melhoria de 400 vezes.” 
– Agência regulatória de serviços financeiros 
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400x 

melhor 

Consulta de 4 horas ao data warehouse 
no local reduzida para 10 a 12 segundos 

com o Hadoop e HBase em IaaS 
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Usuários e casos de uso 
 
 
 

 
 

APLICATIVOS E SERVIÇOS BASEADOS EM DADOS 
O fornecimento de aplicativos e serviços baseados em big data diretamente para os clientes é um caso de uso primordial 
para a empresa de estratégia de marketing. Atualmente, ela utiliza serviços de big data em nuvem para fornecer 
informações a seus clientes em termos de como seus dólares estão sendo gastos no marketing e quais são os resultados 
obtidos, especialmente em relação à análise da concorrência. 

Como seria de esperar, a empresa de consultoria em tecnologia também busca obter informações para atender 
à demanda de seus clientes de acordo com o que estavam fazendo. Exemplos específicos de projetos que utilizam 
serviços de big data em nuvem incluem análises de transações e de programas de fidelidade, assim como a produção de 
ofertas personalizadas. 

De modo semelhante, o provedor de plataformas de análise de tecnologia móvel preocupa-se com o fornecimento de 
dados para seus clientes mas, nesse caso, fornece informações sobre os aplicativos móveis para seus desenvolvedores. 

 
RELATÓRIOS COMERCIAIS E ANÁLISE AVANÇADA 
O big data baseado em nuvem oferece opções de como começar. O público externo pode receber relatórios e análises 
tão facilmente quando os clientes internos. 

Por exemplo, embora a empresa de serviços financeiros forneça alguns dados para que seus clientes possam realizar 
uma análise em relação à concorrência, seu caso de uso mais importante é voltado para os recursos internos, envolvendo 
a busca de padrões de negociação ilegal. Dessa forma, os principais usuários são analistas de negócios e financeiros 
especializados no assunto, que usam ferramentas de geração de relatórios e visualização. 

Além de fornecer serviços baseados em dados, a empresa de estratégia de marketing também tem seus próprios 
analistas de negócios consultando os mesmos dados por meio de ferramentas internas de geração de relatórios 
e análises de tendências a fim de atender melhor a seus clientes. 

Ao mesmo tempo, a agência regulatória de serviços financeiros executa três cargas de trabalho internas principais na 
nuvem para a análise comercial: análise em lote, análise interativa e relatórios resumidos. O quarto caso de uso, a análise 
ad hoc, ainda é executada na infraestrutura de data warehouse no local, mas já foi planejada sua migração para a nuvem. 

A disponibilização de um ambiente para fornecer essa funcionalidade na nuvem é um trabalho contínuo. Porém, 
a agência regulatória de serviços financeiros pretende desenvolver as ferramentas necessárias para que seus cientistas 
de dados também possam utilizar os dados armazenados na nuvem com base nas vantagens observadas nos casos de 
uso de análise em lote, análise interativa e relatórios resumidos. 

Considera-se que os usuários finais dessas ferramentas de análise ad hoc no local sejam os cientistas de dados, que 
provavelmente usarão uma combinação de ferramentas e técnicas de análise, como a análise estatística, análise 
programática e SQL-on-Hadoop. 
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As empresas estão empregando diversos casos de uso para serviços de big data em nuvem. Em nossas entrevistas, 
surgiram vários exemplos importantes, incluindo o fornecimento de aplicativos e serviços diretamente para os 
clientes; a geração de relatórios e execução de análises comerciais; além da exploração de dados com cientistas de 
dados para produzir novas informações e oportunidades de negócios. 
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CIÊNCIA DE DADOS 
Outros entrevistados já estão usando serviços de big data em nuvem para conduzir a ciência de dados. A empresa de 
estratégia de marketing tem uma equipe de cientistas de dados que faz a modelagem e análise preditiva de dados na 
nuvem para identificar novas fontes de dados e informações competitivas que podem ser restabelecidas nos produtos e 
serviços fornecidos a seus clientes, inclusive serviços de análise preditiva. 

 
 

“Há um grupo muito pequeno de cientistas de dados que faz o que quer... e eles fazem, mas se algo vai se 
tornar mais do que um experimento, nós formalizamos o processo.” – Empresa de estratégia de marketing 

 

 

 
A 451 Research acredita que este conceito de gravidade dos dados é uma força importante que afeta a adoção de serviços 
de big data em nuvem, pois os recursos de processamento migrarão para a plataforma que armazena mais dados (ou talvez 
os dados mais importantes). 
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Os entrevistados também estão usando diversos serviços de big data baseados na nuvem, conforme apontamos 
na introdução. De qualquer forma, seu denominador comum é o serviço de armazenamento na nuvem Amazon 
S3, um indício que faz a 451 Research acreditar que o processamento e a análise de dados gravitam na direção dos 
dados, e que o aumento do uso de serviços de armazenamento físico de dados será um determinante importante 
para o aumento do processamento de dados baseado na nuvem. 
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Desafios – Técnicos, de processos,  
comerciais 

 
 
 

São muitos os desafios associados aos projetos relacionados a big data, tanto na nuvem quanto no local. Porém, 
devemos notar que os desafios ressaltados pelos entrevistados não são predominantemente específicos da nuvem. 
Nossa conclusão é de que a nuvem propriamente dita não representa um grande desafio em relação às implantações 
de big data. 

De forma generalizada, a falta de cientistas de dados é um desafio significativo, seja no local ou na nuvem, embora no 
caso da nuvem isso seja um pouco melhor, já que a própria nuvem está preparada para lidar com parte dessa 
complexidade. Para todos os profissionais de big data, tem sido difícil encontrar candidatos que, além de usar 
ferramentas como o Python e o R para analisar dados, também sejam capazes de aplicar essas habilidades para criar 
protótipos de novos produtos e serviços. 

Também não é fácil contratar pessoal com capacitação em análise de negócios e garantir que tenham conhecimento 
no assunto para aplicar suas qualificações técnicas ao problema comercial em questão. Novamente, essa é uma 
questão enfatizada pelas empresas de serviços financeiros e a empresa de consultoria, o que destaca a necessidade de 
identificar casos de uso para tirar proveito da tecnologia. 

Outros desafios incluem a integração com fontes de dados externas, particularmente via APIs, assim como a integração 
com sistemas internos. Isso representa um desafio importante para o provedor de plataformas de análise móvel, pois 
eles foram adquiridos recentemente por uma empresa maior. Como a empresa tornou-se mais bem-sucedida, um 
outro desafio específico da nuvem é entender os custos potenciais e equilibrar o custo do sucesso, tentando duplicar 
o número de clientes sem precisar dobrar a infraestrutura (e seu custo de gerenciamento) necessária para oferecer 
suporte a esses clientes. 

A governança de dados é outro desafio relacionado aos processos de negócios, especialmente para a empresa de 
estratégia de marketing, devido às normas regionais referentes à governança de dados. A governança de dados 
também foi indicada como uma questão nos processos pela empresa de consultoria, junto com a segurança; esses são 
desafios constantes para qualquer empresa e uma preocupação específica para organizações que migram seus 
aplicativos existentes para serviços em nuvem. Essas questões de conformidade de big data afetam tanto as instâncias 
no local quanto as baseadas na nuvem. 

 
 

“Eu acho que a explosão dos dados e da acessibilidade aos dados dinâmicos ultrapassa muito os adeptos 
funcionais reais na área de governança e gerenciamento. Nós fazemos um ótimo trabalho, mas sempre 
podemos fazer melhor.” – Empresa de estratégia de marketing 

 

Não é surpresa que a empresa de serviços financeiros tenha submetido seu provedor de nuvem a uma avaliação de 
segurança de vários meses para garantir a segurança durante o processo de migração de seus dados e serviços para 
a nuvem. Embora o provedor de nuvem tenha sido aprovado na análise, nem todos os dados da empresa estão 
hospedados na nuvem. Devido a normas de governança de dados, alguns conjuntos de dados ainda são armazenados 
no local. 
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A resistência à mudança por parte de empresários estabelecidos também é um possível desafio levantado pela 
empresa de serviços financeiros e pela empresa de consultoria, embora a primeira tenha descoberto que isso 
pode ser resolvido rapidamente com a demonstração das vantagens referentes ao TCO. 
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A ABORDAGEM EM NUVEM PARA OBTER VALOR COMERCIAL COM O USO DE  
BIG DATA 

 
 

Possíveis desafios dos projetos de big data: 
 

Classificados em uma escala de 1 a 5, do menos grave ao mais crítico 
 

     
 

Qualificações 
 
 
 

Percepção de valor 
 
 
 

Falta de casos de negócios 
 
 
 

Incapacidade de quantificar  
os custos 

 
 

Resistência dos empresários 
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A medida do sucesso 
 
 
 

Considerando que as empresas estão fazendo uso de big data na nuvem para alcançar seus objetivos comerciais, como 
é possível medir o sucesso de seus projetos de big data e, mais especificamente, de projetos de big data na nuvem? As 
respostas foram diferentes entre as organizações de acordo com a função. Os entrevistados relataram diversos 
benefícios potenciais, incluindo economia nos custos, menor tempo de entrada no mercado, agilidade para os 
desenvolvedores e geração de receita. 

 
MENOR TEMPO DE ENTRADA NO MERCADO  
Muitas vezes, o menor tempo de entrada no mercado é o fator determinante para a adoção de serviços de big data em 
nuvem em startups e setores emergentes, pois dessa forma é possível passar do conceito à produção sem precisar criar, 
adquirir, configurar e manter uma infraestrutura no local. Esse é o principal benefício identificado pelo provedor de 
plataformas de análise de tecnologia móvel, além do benefício adicional de que a escalabilidade na nuvem permite 
que a empresa responda melhor aos picos na demanda. Um outro benefício identificado pela empresa é a atratividade 
da nuvem para engenheiros e desenvolvedores, o que possibilitou a contratação e preservação de profissionais 
talentosos. 

O provedor de plataformas de aplicativos móveis também menciona o tempo de entrada no mercado como principal 
benefício da adoção de serviços de big data em nuvem, tendo sido possível desenvolver e lançar sua oferta mais 
rapidamente graças à disponibilidade de serviços prontos para uso com escalabilidade integrada. 

 
 

“O menor tempo de entrada no mercado foi de longe o fator mais importante. A capacidade de utilizar 
esses serviços interativos prontos para uso com escalabilidade integrada e custo módico possibilitou 
a criação de nosso serviço de modo muito mais eficiente.” – Provedor de plataformas de aplicativos móveis 

 

A empresa de estratégia de marketing também observou diversos 
benefícios: economia nos custos, menor tempo de entrada no 
mercado, agilidade para os desenvolvedores e geração de receita. 
Sua importância relativa foi diferente para cada entrevistado: do 
departamento financeiro, especialistas em marketing ou do 
departamento de TI. Porém, para o CTO da empresa de estratégia de 
marketing, a principal vantagem é o menor tempo de entrada no 
mercado. 

 
 

“Em caso de necessidade, conseguíamos ter uma ideia pela 
manhã e desenvolvê-la à tarde. Algumas vezes, criamos 
uma solução em 24 horas. Antes, isso era inviável.” 
 – Empresa de estratégia de marketing 

 

 
 
 

Do conceito à 
implantação da produção 
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24 horas 
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A ABORDAGEM EM NUVEM PARA OBTER VALOR COMERCIAL COM  
O USO DE BIG DATA 

 
 

CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE  
Há uma tendência dos usuários maiores e melhor estabelecidos de serem atraídos pelos serviços em nuvem devido 
à oportunidade de reduzir custos e melhorar sua eficiência operacional. Talvez não seja surpresa que a empresa de 
serviços financeiros tenha se concentrado nas vantagens em termos de redução de custos alcançadas por meio da 
migração de um data warehouse no local para um serviço de armazenamento de dados com uma economia de 
aproximadamente 40%. 

 
 

“Basicamente, considerando que o custo total de 
propriedade é um de nossos maiores fatores 
determinantes, a percepção desse valor pela empresa é 
fundamental para a adoção disso tudo.” 
– Empresa de serviços financeiros 

 
 

 
 

“Tivemos uma redução clara e significativa nos custos 
quando mudamos o warehouse no local [para a nuvem]. 
Isso representou uma economia de 57%. ”  
– Empresa de serviços financeiros 

 
 

A agência regulatória de serviços financeiros também se 
concentrou intensamente no custo; ela utilizou diversos 
indicadores chave de desempenho (KPI – Key Performance 
Indicator) para medir o sucesso de seus serviços em nuvem. Esses 
KPIs englobam se o projeto é adequado para sua finalidade, se foi 
entregue no prazo e se foi entregue dentro do orçamento. 

A mudança para a nuvem proporcionou algumas vantagens nesse 
sentido. A empresa constatou por meio de um projeto inicial de 

Data warehouse no local 
 

57% 
ECONOMIA EM CUSTOS 

 
Serviço de 
armazenamento de 
dados baseado na nuvem 

avaliação de custo que economizaria de 35 a 40% do custo de um ambiente no local comparável. Além disso, descobriu 
que, com a evolução contínua de seus serviços em nuvem para tirar proveito de novos serviços e tecnologias 
inovadoras, é capaz de atingir sua meta de redução de custo de 12 a 14% por ano. 

“Um ano e meio atrás, instalamos este ambiente HBase” [usando 
uma distribuição do Hadoop]. “Estamos considerando sua 
substituição pelo Amazon EMR e a execução do HBase no Amazon 
S3. Tínhamos outro aplicativo que usava sistemas temporários 
maiores, os sistemas HS1 [armazenamento denso e alto desempenho 
de leitura e gravação sequencial] e, em um ano, os substituímos pelo 
D2 [instâncias de armazenamento denso e alto desempenho de leitura e 
gravação sequencial, desenvolvidos especificamente para conjuntos de 
dados muito grandes] porque tivemos um desempenho melhor com 
um custo 40% menor. Nós temos este único aplicativo interativo 
baseado em Hive. Ele está na produção há oito meses. Atualmente, 
queremos substituí-lo pelo Presto.” – Agência regulatória de serviços 
financeiros 

O big data está tão arraigado nos negócios da empresa de serviços 
financeiros que ela tem utilizado indicadores de negócios mais genéricos 
para medir o sucesso de seu projeto, empregando aspectos como a  
participação no mercado e a receita de um mês em relação ao outro. 
Quanto ao próprio sistema, o custo é um indicador significativo, pois 
representa a capacidade de produzir relatórios em tempo hábil para 
medir o sucesso da empresa. 
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35-40% 
Economia em  

custos 

Em relação a um ambiente interno 
comparável 
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A ABORDAGEM EM NUVEM PARA OBTER VALOR COMERCIAL COM  
O USO DE BIG DATA 

 
 

 

“Quando fizemos o cálculo e demonstramos que um sistema baseado em nuvem custaria menos da 
metade do sistema no local herdado, a empresa reagiu imediatamente: ‘Nós queremos isso. Você só 
precisa garantir que vai funcionar e que meus dados estarão seguros’. Assim que conseguimos resolver 
todas as pendências, tudo ficou muito óbvio.” 
– Empresa de serviços financeiros 

 

 
DESEMPENHO COMERCIAL  
Para a empresa de marketing, os indicadores chave de desempenho são mais específicos ao sistema: custo, tempo de 
atividade, desempenho dos aplicativos e segurança. E eles são considerados no contexto da preocupação mais ampla 
com o desempenho da empresa como um todo. 

De forma semelhante, embora o provedor de plataformas de análise móvel meça vários indicadores relacionados ao 
serviço em nuvem – desempenho e custo relativo são os principais benefícios – os indicadores mais importantes estão 
relacionados aos próprios negócios. Esses KPIs incluem o número de clientes que usam o serviço, o volume de dados de 
clientes manipulados e o valor que isso pode agregar para os clientes. 

A empresa de consultoria também observou várias vantagens. A economia é o lado positivo mais óbvio; porém, 
o menor tempo de entrada no mercado e os aprimoramentos geradores de receita também se destacaram como 
benefícios importantes. Ao mesmo tempo, a empresa de consultoria também ajustou os indicadores relacionados ao 
cliente, como a geração de novas receitas, a obtenção de novos clientes e a retenção de clientes. 

O provedor de plataformas de aplicativos móveis também avalia que teve custos menores por evitar a contratação de 
pessoal para gerenciar e manter os serviços. 

 
AGILIDADE  
Para o provedor de plataformas de desenvolvimento de aplicativos móveis, a aceleração da entrada no mercado e 
a capacidade de modificar e expandir sua plataforma de maneira ágil é fundamental para decidir entre a implantação 
de um aplicativo no local ou na nuvem. 

Embora o custo seja muitas vezes o principal determinante para setores e fornecedores estabelecidos, conforme 
observado acima, em muitos casos, a agilidade torna-se um benefício maior que pode ajudar a promover uma adoção 
mais ampla, por possibilitar e dar suporte a novas iniciativas de negócios. Além das considerações referentes ao custo, 
a agilidade também é um fator fundamental para a empresa de serviços financeiros, especificamente a facilidade de 
provisionamento de novos recursos de computação e armazenamento na nuvem, em comparação com 
a documentação e os empecilhos encontrados para a provisão de hardware de servidor no local. 

 
 

“Se eu quiser provisionar um grupo de hardware [na nuvem], posso fazer isso agora mesmo. Se quiser 
provisionar um grupo de hardware em nosso datacenter, vou precisar dar muitos telefonemas e preencher 
uma papelada fenomenal durante meses.” 
– Empresa de serviços financeiros 

 

A agilidade também foi citada como um benefício pela empresa de estratégia de marketing, que observa que a agilidade 
maior beneficia tanto a equipe de operações quanto os analistas de negócios. 

 
 

“Acho que o maior beneficiário são o pessoal de operações de infraestrutura de TI, pois não temos mais 
nada implantado localmente… o fato de um analista ou um cientista de dados ter um ambiente completo 
configurado uma hora depois da solicitação significa que os usuários corporativos também são 
beneficiados.” – Empresa de estratégia de marketing 
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Expectativas 
 
 
 

Dado o uso combinado do processamento de big data e da nuvem para melhorar sua competitividade e fornecer 
novos serviços, não é surpresa que os entrevistados sejam unânimes em considerar o big data como um componente 
crítico dos produtos e serviços que fornecem. Eles também observaram que há uma expectativa de crescimento de 
seus investimentos em big data nos próximos 12-24 meses. A capacidade ilimitada, a agilidade e os custos mais baixos 
proporcionados pela hospedagem de big data na nuvem são componentes fundamentais para possibilitar esse 
crescimento, conforme mostram as visões que eles compartilharam conosco sobre seus planos: 

Capacidade ilimitada 
 

 

“Eu acho que, nos últimos 10 anos, as pessoas descobriram como armazenar e coletar o máximo de dados 
possível… agora estão entendendo como utilizar cada vez mais esses dados, de modo que a demanda de 
capacidade só vai continuar a aumentar.” – Provedor de plataformas de análise móvel. 

 

Agilidade 
 

 

“Quanto mais dados tivermos e quanto mais rápido conseguirmos analisá-los, mais rápido poderemos 
apresentar novos produtos de dados que podem ser vendidos. Você não pode gerenciar algo que não 
pode medir. Acho que isso resume tudo.” – Empresa de serviços financeiros 

 

Menor TCO 
 

 

“Estamos incluindo mais sistemas [na nuvem] e coletando mais dados. Assim, embora o custo da coleta de 
dados seja maior, trata-se de um investimento que certamente está rendendo dividendos, o que está 
claramente sendo apoiado pela empresa. Eles nos pedem efetivamente para incrementar o data 
warehouse. Conforme mudamos os sistemas [para a nuvem], podemos eliminar os custos internos 
relacionados, que podem reverter em economia e em mais gastos em big data.” 
– Empresa de serviços financeiros 
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