
Big Data e Machine Learning - 
Ferramentas de apoio à tomada de 

decisão



Data Protection

Todos os dados dos clientes 
são tratados ou em base de 

dados internas, ou em 
sistemas encriptados para 
garantir maxima segurança

Data Storage

Todos os dados são 
guardados, analisados, 

filtrados e trabalhados de 
modo a disponibilizar 

modelos visuais de 
interpretação simples aos 

decision makers

Market Insights

Através deste grande 
volume de dados, 

conseguimos prever 
outcomes de mercado, tanto 

em termos de tendencias 
como otimização de 

campanhas

Real Time Analytics

Trabalhamos com real time 
data, através de integrações 
de plataformas de marketing 
e CRM, de modo a promover 
decisões baseadas em real 
time, agéis e conscientes



O que é
Big Data?
Big Data? Na sua forma mais pura, Big Data é 

usado para descrever o grande volume de 

dados estruturados e não estruturados, que é 

tão grande que é difícil processar usando 

técnicas tradicionais. Portanto, Big Data é 

exatamente o que parece - uma grande 

quantidade de dados.



Big to Smart

Big data para análise o mais RAW possível, na 

zona de analitica para a decisão é preciso 

filtrar, escolher, reduzir e concretizar em 

“Smart data” para potenciar decisões , como 

por exemplo prototipagem de soluções.



Small data Vs Big Data
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Cloud & Data



Cloud & Data



Factos sobre Big Data?
Quão grande é a Big Data? Por minuto, o que acontece no mundo?
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90%
Da data existente no 
mundo foi criada só 
últimos dois anos

900 Exabytes
Aproximadamente são 

os dados do mundo, 70% 
são criados por 

indivíduos.

$53.4 Billioes
é o crescimento do 

mercado até 2017, acima 
dos US $ 10,2 bilhões em 

2013

1/5
Da data do mundo 
pertence à China



Previsão de receita do tamanho do 
mercado de Big Data em todo o mundo
Previsão de receita do tamanho do mercado de big data em todo o mundo de 2011 a 2027 (em bilhões de dólares 
americanos)



Cinco aspectos principais da Big Data - 
Fatores económicos

Transparência

A transparência ajuda 

todos os envolvidos a 

acessar as 

informações ao 

mesmo tempo. A 

cadeia de valor pode 

aí ser maximizada.

Forecast

Big Data oferece a 

oportunidade de 

monitoramento de 

desempenho em 

tempo real e de 

executar simulações 

extensas.

Customer Focus

Pode ser otimizado 

por meio de serviços 

detalhados de 

segmentação de 

clientes.

Análise

Através da análise em 

tempo real, decisões 

automatizadas são 

possíveis. Como 

alternativa, uma base 

de decisão pode ser 

criada.

Inovação

Big Data promove a 

oportunidade de 

monitoramento de 

desempenho em 

tempo real e 

simulações 

abrangentes para agir.



Fontes de Big Data



Big Data como uma possibilidade - 
Perspectiva



5 Vs da Big Datav



Objetivos Big Data



Workflow Big Data
Da recolha ao Outcome



Impactos da Big Data



Benefícios da Big Data
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Vantagens Competitivas 



Aplicações práticas



Casos de sucesso #1 - UPS

Desafio:  otimizar o seu cronograma de rotas, tornando-as assim mais 
eficientes e com os menores custos possíveis. 

Como : avaliando velocidade, tempo despendido em cada entrega, 
pressão, entre outros fatores. 

Resultado final : da aplicação do Big Data é bastante positivo: quase 5 
milhões de litros de gasolina economizados anualmente, menor 
necessidade de manutenções frequentes e maior eficiência nas 
entregas.



Casos de sucesso #2 - NIKE - 
User Generated Content

A Nike desenvolveu um software que informa os running lovers 
da sua frequência de batimentos cardíacos, quantidade de 
passos dados, velocidade, distância percorrida.

Esta partilha de resultados gerou um clima de competição 
saudável entre os atletas, o que aumentou exponencialmente os 
dados gerados diariamente. 

 Resultado: Criar novos produtos de acordo com as 
preferências e necessidades do mercado.



Casos de sucesso #3 - Danone

Problema: validade do produto.

 Como: O uso de Big Data foi importante para entender 
melhor o comportamento de seus consumidores e redes 
de distribuição externas.

Resultado: passar a realizar a entrega para as redes de 
distribuição com melhor sincronia diminuindo o gasto com 
produtos vencidos.



Casos de sucesso #4 - 
Otimização de rotas

Para organizações que trabalham com logística, a Big Data possibilita 
elaborar rotas de entrega mais económicas, agilizar o tempo de entrega e 

reduzir custos com combustível e manutenção da frota.

O tratamento de dados operacionais da organização pode gerar, por meio de 
algoritmos e localizadores —que são capazes de exibir o tráfego em tempo 
real —, as melhores rotas em determinado período do dia, as combinações 
de entrega que melhoram seu desempenho, além de fornecer informações 

sobre a temperatura ideal para melhor conservar os produtos a serem 
entregues.



Casos de sucesso #5 - 
Redução de Churn de clientes

Problema: Perder clientes acaba por ser um custo muito alto para as PMEs.

Como:  capturar dados de CRM, do registo de clientes, do sistema de informações de compras, 
das citações sobre empresa em redes sociais etc.

Resultado: A Big Data para PMEs é um investimento com ótimo custo-benefício para as 
empresas conquistarem ainda mais o sucesso no mercado e contem com um diferencial 

competitivo que possibilita destacar o negócio para o seu público. 



Casos de sucesso #6 - 
Offline data to online data - ROPO

Problema: Conhecer Influência do Digital no Negócio Físico

Como:  capturar dados de campanhas, search no side baseado em login e identificar online 
research que termine em transações cuja influência era desconhecida

Resultado: A utilização de Google Cloud para um processo de ETV completo permite medir 
o O2O e o D2S index, além de ajudar a identificar a dimensão certa dos investimentos ao 

permitir métricas mais evoluídas (omniROAS em vez de ROAS por exemplo)



Para terminar...

Neste momento apenas o,6% dos dados gerados no 
mundo são analisados… The game has just begun.

Questões?

Pedro Barbosa
www.wisepirates.com

Ricardo Fernandes
Innerdata



Big Data e Machine Learning - 

Obrigado e até amanhã


