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Esta publicação é uma versão preliminar e gratuita - SEM REVISÂO – será comercializada a partir
de janeiro de 2019 e publicada com as retificações ortográficas necessárias e formatos
adequados aos diversos públicos. Não descartamos a possibilidade de expandir o conteúdo em
abrangência na versão comercial. Contamos com a colaboração dos leitores; em apontar
divergências, erros de grafia e gramaticais ou colaborar com conteúdos adicionais.





*Fonte: < https://www.seagate.com/br/pt/our-story/data-age-2025/ > disponível em 03/09/2018  

https://www.seagate.com/br/pt/our-story/data-age-2025/


Dark Data ou Dados Escuros 

Dark Data compreendem parte
dos dados estruturados arma-
zenados por empresas, inclu-
indo os dados desestrutura-
dos, também armazenados,
como arquivos de texto, tabe-
las, figuras, logs, e-mails, SMS,
Apps Data, áudios, imagens,
vídeos, IoT Data, backups, ZIP
data, PDF data, Geolocation
Data, (HTTPS) Referral Data,
dados da Surface Web, Deep e
Dark Web, entre outros.

A International Data Corpo-
ration (IDC) declarou que 90%
dos dados não estruturados
nunca são analisados.
Ela estima que até 2020, cerca
de 37% do universo digital
“dark” conterá informações
que podem ser valiosas, se
analisadas.

De acordo com o especialista em tecnologia de
pesquisa Lucidworks, as empresas tipicamente
apenas analisam cerca de 10% dos dados que
coletam. Segundo o estudo, 60% dos dados do
planeta estão nos países mais desenvolvidos, mas
a proporção deve se inverter com o tempo. Em
2020, 60% dos dados estarão em países
emergentes como Brasil, China, Índia e México.























http://deepdive.stanford.edu/
https://github.com/IBM-Cloud/openwhisk-darkvisionapp
https://github.com/HazyResearch/snorkel










http://www.shodan.io/
http://www.zmap.io/
http://www.censys.io/
https://mrlooquer.com/


















































*Fonte: < https://www.marketsandmarkets.com/ > disponível em 03/09/2018.  

https://www.marketsandmarkets.com/


*Maximize Market Research provides B2B 
and B2C research on 20,000 high growth 
emerging opportunities & technologies as 
well as threats to the companies across the 
Healthcare, Pharmaceuticals, Electronics & 
Communications, Internet of Things, Food 
and Beverages, Aerospace and Defense and 
other manufacturing sectors.
<ttps://www.maximizemarketresearch.com/market-report/dark-

analytics-market/11694 > disponível em 03/09/2018.

https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/dark-analytics-market/11694


Usar DA será inevitável, pois é uma tecnologia complementar 
para o “Big Data são amplamente no mercado – o uso do DA 

segue o mesmo caminho;
Usar bem o DA é mandatório, tomando-se os devidos cuidados 
na criteriosa extração de dados, das diversas fontes, conside-

rando a qualidade, a precisão dos dados e os riscos sobre o uso 
de dados pessoais (GDPR/LGPD).

Proteger dados extraídos por DA é fundamental. Criptografar e 
Armazenar de forma segura os “Big Dark Data Sets” 

selecionados, pode garantir privacidade e reduzir impactos 
negativos por vazamento de informações;

Usar os resultados do DA para os devidos fins, exige empregar 
outras tecnologias  da “Decision Science”, para confiar nos 
insights e soluções identificadas, que garantam decisões 

assertivas e seguras para o futuro. 
s.
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Disponível em: < https://www.itforum365.com.br/tecnologia/dark-analytics-analise-

lixo-digital-tendencia-irreversivel-tecnologia/ > acesso em  18/10/2018.

https://www.itforum365.com.br/author/jorge-junior/
https://www.itforum365.com.br/tecnologia/dark-analytics-analise-lixo-digital-tendencia-irreversivel-tecnologia/










https://www.itforumexpo.com.br/palestrante/joao/
https://www.terra.com.br/noticias/dino/dark-data-robotica-na-gestao-e-cultura-hacker-sao-temas-do-it-forum-expo,3fbbe6a564fea395aaaa145ae408ba3al30hzgv9.html
https://www.segs.com.br/info-ti/120713-como-a-ciencia-de-dados-com-darkanalytics-pode-transformar-mercados-e-tema-no-it-forum-x-2018
https://www.youtube.com/watch?v=OgZPdgHiN3g




Para conhecermos os amigos é 
necessário passar juntos pelo sucesso e 
pela adversidade. 
No sucesso, verificamos a quantidade e, 
na adversidade, a qualidade. 

Confúcio 





Incidência de casos de fraudes preocupa empresas – por Rafael Vigna
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https://www.jornaldocomercio.com/site/noticia.php?codn=106644

http://www.ipgm.org.br/web/noticias_det.php?id=1813
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