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Economia da Informação
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• Pessoas, empresas, governos, terceiro setor fazem parte desse
ecossistema influenciado por esse volume de dados;

• São necessários métodos não-convencionais para filtragem e uso
de dados e informações a favor da tomada de decisão;

Ciência dos Dados
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Ciência dos Dados



• Difere das análises estatísticas e da TI no método aplicado a dados
coletados;

• O Big Data demanda uso de diferentes tecnologias à análise
estatística;
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Ciência dos Dados



• Análise dos dados tradicionalmente formulam questões e criam
modelos de coleta de dados individuais para explicar tendências a
partir da interpretação dos dados para tomar decisões;

• A ciência dos dados busca o conhecimento demandável a partir
de um grande volume de dados para tomar decisões e fazer
previsões;
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Ciência dos Dados



• Termo se refere ao grande volume de dados (estruturados e não-estruturados)
que impactam na economia;

1. Estruturados => dados organizados de forma que são rapidamente
recuperados;

2. Não-Estruturados => um banco de dados que não contém todas as informações
necessárias e organizadas;

• Obs: dados podem ser estatísticas, textos, vídeos, áudios;
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Big Data
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Dados Não-
Estruturados



• A cada um ano e meio se produz a mesma quantidade de dados que
juntando toda a quantidade de dados da história da humanidade;

• Big Data Analytics se refere a poderoso softwares capazes de
processar esses dados;

• Ex: registros de call centers, postagens de redes sociais, balanços
contábeis etc;

9

Contexto do Big Data:



• Fórmulas matemáticas, técnicas estatísticas, probabilidades
(análise de séries estatísticas, frequências, médias) eram aplicadas
a uma capacidade reduzida de variáveis;

• Processadores de alta capacidade e velocidade transformam rastro
de dados em grande potencial estratégico;
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Contexto do Big Data:



• Robô faz em segundos o que demorava 360 mil horas para um
advogado

Contexto do Big Data
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Como criar portfólio (vídeo):

https://www.youtube.com/watch?v=lXML-rnusk4

Exemplo de Dados Estruturados
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