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Tecnologias da Informação e Comunicação

CAPÍTULO 1: Objetivos

O presente material tem como propósito fundamental alcançar 2 objetivos:

1o Elucidar conceitos acerca das Tecnologias da Informação e Comunicação;

2o Analisar uma estrutura geral para a construção eficiente de casos.

CAPÍTULO 2: O que são as TICs e para que servem?

A expressão remete a todo e qualquer tipo de tecnologia que trate informação
e auxilie na comunicação, podendo ser na forma de hardware, software, rede ou
telemóveis em geral. O termo TI, sem o C de comunicação, é ainda mais utilizado
de forma geral e representa todos os recursos de tecnologia para o processamento de
informações, incluindo softwares, hardwares, tecnologias de comunicação e serviços
relacionados. Esta definição se encontra no site da Gartner, uma consultoria de TI
renomada mundialmente.

TICs representam um mundo de possibilidades e vem sendo essencial na indústria.
Nos dias de hoje, não conseguimos enxergar uma empresa que consiga se manter e
se desenvolver sem que tenha em mãos tecnologias da informação e comunicação.
E, para utilizar de TICs, não é preciso muita complexidade e muito investimento,
temos acesso na palma da nossa mão, na falange de nossos dedos, na mesa de nossa
casa ou escritório. O real desafio para as empresas é escolher e adaptar as melhores
tecnologias às necessidades do mercado e saber tirar proveito do impacto que cada
TIC pode causar.

CAPÍTULO 3: Internet das Coisas (IoT)

De uma forma bem simples, Internet das Coisas é o modo como os objetos f́ısicos
estão conectados e se comunicando entre si e com o usuário, através de sensores
inteligentes e softwares que transmitem dados para uma rede. Como se fosse um
grande sistema nervoso que possibilita a troca de informações entre dois ou mais
pontos.

O resultado disso é um planeta mais inteligente e responsivo. Agora podemos
entender melhor como essas coisas funcionam, e como funcionam juntas para melhor
nos servir. Mas de que “coisa” estamos falando? A resposta é qualquer coisa.

Desde um relógio ou uma geladeira, até carros, máquinas, computadores e smart-
phones. Qualquer utenśılio que você consiga imaginar pode, teoricamente, entrar
para o mundo da Internet das Coisas.

Eles conversam entre si para nos dar mais conforto, produtividade, informação e
praticidade em geral, e seus usos podem abranger monitoramento de saúde, forneci-
mento de informação em tempo real sobre o trânsito da cidade ou o número de vagas
dispońıveis em um estacionamento e em que direção elas estão, até recomendação
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de atividades, lembretes, ou conteúdo em seus dispositivos conectados.

CAPÍTULO 4: Jogos digitais

Os jogos, por muito tempo, foram considerados apenas como um artif́ıcio de
entretenimento. Entretanto, na modernidade, eles ultrapassaram a barreira da di-
versão para abarcar áreas como saúde e educação, trazendo alternativas novas e
interessantes que otimizam o aprendizado, principalmente em crianças, bem como
até auxiliam tratamentos de reabilitação em sessões de Fisioterapia e terapias com-
portamentais.

Sobre esse assunto, temos como exemplo a Hora do Código, criado pela Code.org,
que é um movimento global que busca mostrar como é posśıvel aprender um pouco
de programação em apenas uma hora. A ideia é destacar como todos os usuários
podem usar a ciência da computação na resolução de problemas e, com base nos
conceitos da área, gerar um retorno positivo para a sociedade.

Além disso, quem já teve de fazer sessões de fisioterapia para reabilitar alguma
parte do corpo sabe o quanto o tratamento é eficaz, porém entediante. Para a ale-
gria dos pacientes, fisioterapeutas têm recorrido aos games e os resultados têm sido
muito bons. Psicólogos também constatam as vantagens de tratar casos de trans-
tornos como o déficit de atenção transformando seus pacientes em gamers. Para
quem pensa que tal novidade não é coisa séria, saiba que os jogos viraram objeto de
estudos cient́ıficos de instituições renomadas que passaram a desenvolver games para
usos na área de saúde. Um interessante movimento que tem integrado acadêmicos
desse setor aos estudiosos da área de tecnologia.

CAPÍTULO 5: Inteligência Artificial (AI)

Por mais que a promessa da leitura de mente anime os corações apaixonados por
ficção cient́ıfica, outras aplicações de avanços na interpretação de sinais cerebrais
com ajuda de IA são mais interessantes.

“Os principais usos dessa tecnologia são assistivos, para ajudar gente com parali-
sia ou que teve algum tipo de problema”, afirma Machado Dias. “Nesta área estamos
evoluindo monstruosamente, sobretudo quando há implantação dos eletrodos dentro
do cérebro.”

Outra aplicação promissora depende do avanço de sensores contactless [sem con-
tato]. Ao invés de relegar o uso de tecnologias como o EEG a ambientes laboratoriais,
sensores do tipo permitirão mapear as funções humanas em qualquer lugar com mais
praticidade.

Em uma escola, por exemplo, sensores poderiam ser usados para identificar alu-
nos com dificuldades de aprendizado e encaminhá-los para tratamento adequado. O
lado negativo dessa história é que há o risco de isso iniciar uma “doutrina repres-
siva”, nas palavras de Machado Dias. Ou com todos os funcionários de uma empresa
sendo obrigados a modular seu cérebro de forma uniforme.

Aplicações da AI no comércio eletrônico e nas redes sociais também têm sido
frequentemente postas em prática. É assim que empresas como Facebook e Ali-
baba Group constroem algoritmos que entendem as necessidades e preferências dos
usuários para enviarem publicidade e fazer sugestões de produtos e serviços que eles
possivelmente gostariam de adquirir, bem como criar mecanismos de filtragem do
conteúdo, reduzindo a disseminação e o impacto das fake news na medida do posśıvel.
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CAPÍTULO 6: Segurança da Informação

Há várias definições para a segurança da informação, e uma das mais completas
é a que diz que “por meio da segurança da informação se garante a confidenciali-
dade, integridade e disponibilidade dos dados, através de tecnologia, processos
e pessoas, detectando, prevenindo e respondendo às ameaças digitais”.

O primeiro pilar da segurança da informação visa proteger a representação digital
da vida do usuário ou de uma determinada empresa. A confidencialidade garante
que o acesso a informações senśıveis seja feito somente por pessoas autorizadas, ou
seja, ninguém a não ser o próprio indiv́ıduo deve ter acesso a sua vida digital. Ela
se materializa quando, por exemplo, uma rede social protege o controle de posts
através de um usuário e senha.

A integridade tem como objetivo garantir que dados não sejam corrompidos
durante o tráfego entre dois pontos na rede. Uma tática muito utilizada em ataques
digitais é o que chamamos de man-in-the-midle, em que um cibercriminoso pode
interceptar informações antes que elas cheguem ao destinatário. Em compras online,
por exemplo, o usuário provavelmente inseriu o número do cartão de crédito em
algum campo de formulário, então, se o site tiver sido invadido é posśıvel que um
cibercriminoso intercepte os dados do cartão.

A garantia de acesso à informação e aos sistemas é garantida pela disponibi-
lidade. Nesse conceito, a segurança da informação atua para que servidores que
rodam aplicações, bancos de dados que armazenam informações ou links que dão
acesso a esses ativos estejam sempre online e dispońıveis para seus usuários.

O segundo pilar refere-se à prevenção, à detecção e à resposta frente a uma
ameaça de segurança. Aqui. encontram-se “ações” desempenhadas pela segurança
da informação para garantir a sustentação do primeiro pilar do qual já foi abordado.
Essas ações evitam que um incidente de segurança ocorra e agem para percebê-lo
no menor tempo posśıvel e evitar ao máximo seus danos.

O último pilar da Segurança da Informação é o que sustenta suas melhores
práticas e objetivos iniciais. Classificamos como tecnologias todas as ferramentas,
sejam elas hardware ou software, que permitem a prevenção, detecção e resposta
aos incidentes de segurança. Estão inclusos nesse setor antiv́ırus, firewalls, IDS,
IPS, aplicações de análise forense, SIEMs, etc.

Os profissionais da área precisam implementar processos muito bem definidos
para assegurar o funcionamento dos recursos de segurança da forma mais otimizada
e eficiente posśıvel. Com a existência de cibercriminosos cada vez habilidosos na
invasão de sistemas, a demanda pelo avanço e robustez nas soluções de segurança
da informação é crescente.
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[1] Ferreira F. N. F., Araújo M. T. D., Poĺıticas de Segurança da Informação - Guia
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Tecnologia da Informação, Recife, PE, BRA, 2019.

[3] Vallarino J., Internet das Coisas: um desenho do futuro, Blog PROOF - os
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