
São Paulo, quarta-feira, 12 de abril de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br

Página 9

A Internet das Coisas 
veio para fi car

Novas tecnologias 

são necessárias para 

auxiliar o dia a dia 

da humanidade, seja 

em casos simples do 

cotidiano ou até mesmo 

em risco de vida 

A “Internet das Coisas” 
ou IoT (Internet of 
Things) é assustadora 

para muitas pessoas. Imagine 
um futuro não tão distante ou 
talvez já em uma realidade 
onde coisas do nosso cotidiano, 
como carros, eletrodomésticos, 
máquinas industriais, roupas e 
eletrônicos possam se conectar 
à internet, gerar e compar-
tilhar dados ou informações 
referentes a sua utilização, e 
que estas informações possam 
ser usadas para diversos fi ns, 
como segurança, negócios, 
saúde, entre diversas outras 
possibilidades. Pois é, parece 
ser coisa de cinema, mas é o 
que está por vir e pode mudar 
totalmente a nossa relação com 
o mundo e com as coisas!

O IoT, resumidamente, são 
dispositivos e aplicações co-
nectados à internet ou a 
qualquer outro tipo de rede, 
gerando e compartilhando 
dados que possam ser armaze-
nados, processados, analisados 
e utilizados para infi nitos pro-
pósitos pessoais, comerciais 
e governamentais, em tempo 
real ou não. A ideia consiste 
que cada dispositivo possua 
uma identificação única e, 
assim, bilhões de dispositivos 
irão interagir entre si e com 
outros sistemas e redes sociais, 
que irão consumir estes dados 
e posteriormente fornecer 
informações com diversos ob-
jetivos, mudando totalmente 
o cotidiano das pessoas e das 
empresas. Mas qual é o seu 
propósito?

O maior propósito da IoT é 
confl uir o físico com o virtual, 
gerando informações que 
possam benefi ciar a vida das 
pessoas em seu cotidiano, 
proporcionando a elas o que 
realmente precisam e até 
mesmo ajudando nas relações 
ambientais, meteorológicas 
e de segurança pública. Este 
conceito pode ser bem mais 
amplo e complexo, porque as 
possibilidades são infi nitas e as 
tecnologias envolvidas ainda 
estão em desenvolvimento. 
Algumas situações poderão 
se benefi ciar – e muito – desta 
tecnologia.

Um exemplo bem simples 

é: um domingo de futebol 
e bem na hora do jogo você 
percebe que a sua cerveja 
acabou. Imagine que se a sua 
geladeira, através do RFID, 
identifi casse que a sua última 
latinha de cerveja foi consumi-
da e enviasse esta informação 
para algum sistema através da 
internet, e este mesmo sistema 
já fi zesse um pedido a algum 
e-commerce de bebidas debi-
tando automaticamente o valor 
de sua conta ou em seu cartão 
de crédito? Você ainda pode 
criar uma lista de compras com 
defi nição de estoque mínimo 
e a própria geladeira ou o sis-
tema realizariam as compras 
de acordo com o consumo da 
família!

Outro exemplo bem comum 
que acontece com qualquer 
pessoa são as viagens nas estra-
das. Você viaja tranquilamente 
com a sua família enquanto di-
versos sensores captam dados 
do funcionamento do motor e 
de outras partes do seu carro, 
enviando estes dados a algum 
sistema via internet em tempo 
real. De acordo com algum 
padrão, o sistema identifi ca um 
iminente ou real problema e, 
paralelamente, já alerta a se-
guradora ou a administradora 
da rodovia a exata localização 
do veículo e qual profi ssional 
que deve ser enviado para 
resolver o problema. Até mes-
mo na saúde a Internet das 
Coisas pode auxiliar, uma vez 
que os dados sobre pacientes 
utilizando algum dispositivo 
ou até mesmo uma roupa com 
sensores, pode ajudar aos mé-
dicos monitorarem e tomarem 
alguma ação caso identifi quem 
algum padrão que possa 
colocar a vida da pessoa em 
risco. Pós-operados, doentes 
crônicos podem se benefi ciar 
da IoT em relação a este tipo 
de monitoração.

Evidentemente que para 
estas tecnologias de ponta 
se tornem realidade, depen-
deremos cada vez mais de 
uma melhor infraestrutura 
de comunicação, recursos 
computacionais poderosos 
e de sistemas cada vez mais 
sofi sticados, para que tenham 
a capacidade de obter, analisar 
e responder de forma efi ciente 
a uma quantidade absurda 
de dados que serão gerados 
por estes dispositivos a cada 
segundo. Isto seria possível? 
Somente o tempo dirá.

(*) É executivo de contas da 
DBACorp.

Renato Moreira (*)
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News@
inscrições para resumos do Prêmio 
Estudantil de TI 

@Estão abertas até 17 de maio as inscrições de resumos para a 
pré-seleção de trabalhos do Prêmio SAE BRASIL Estudantil 

de TI, organizado pelo Comitê Tecnologia da Informação (TI) do 26º 
Congresso e Mostra Internacionais SAE BRASIL de Tecnologia da 
Mobilidade (07 a 09 de novembro, Pro Magno Centro de Eventos-SP). 
O prêmio, que está em sua 5ª edição, é para estudantes do ensino 
técnico e superior de Tecnologia da Informação e o tema é livre, 
desde que relacionado às áreas de Gestão, Logística, Engenharia, 
Manufatura, Marketing & Vendas, Eletrônica embarcada e Desen-
volvimento de Ferramentas.

Workshop Exo – Organizações Exponenciais

@As Organizações Exponenciais, como o Uber, Waze e Airbnb, 
transformam o mercado e trazem para as empresas tradicionais 

uma nova visão sobre a importância de se tornarem tecnologicamente 
inteligentes, adaptáveis e abrangentes. Para ajudar a alta direção de 
companhias, com negócios tradicionais e que têm a preocupação em 

manter a competitividade frente ao novo mercado digital, a HE:labs, 
empresa especialista em inserir grandes marcas nesse cenário, criou o 
Workshop ExO, que tem como base os 11 principais conceitos do livro 
Organizações Exponenciais, de Salim Ismail, da Singularity University. 
O objetivo do workshop é viabilizar para as empresas a inovação e a 
entrada no mercado digital, evitando que um concorrente com menos 
experiência e mais inovação e tecnologia de berço surja e adquira uma 
parcela signifi cativa do Market Share desses negócios, como acontece 
em mercados tradicionais, como hotelaria e transporte.

Aplicativo de música alerta para velocidade 
no trânsito

@De acordo com a OMS cerca de 1,3 milhão de pessoas morrem 
vítimas de acidentes a cada ano, enquanto a quantidade de feridos 

chega a 50 milhões. No panorama mundial, o Brasil ocupa o quinto 
lugar entre os recordistas em mortes no trânsito, atrás apenas da 
Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Ainda segundo a OMS, um dos 
maiores fatores de risco para essa realidade é o excesso de velocidade 
pelos motoristas. É possível visualizar o seu funcionamento: https://
youtu.be/CsP9XnJi5Bg

Em tempos de manifesta-
ções, protestos e greves nas 
principais cidades do país, 
sem falar no já arraigado trân-
sito caótico das metrópoles, 
um fato é evidente e comum a 
todos: tudo isto tem mudado a 
rotina de qualquer cidadão. 

O noticiário do dia seguinte 
nos chama a atenção para as 
declarações de trabalhadores 
preocupados com possíveis 
descontos nos respectivos 
salários por conta de even-
tuais atrasos ou até mesmo 
por faltarem ao trabalho. Em 
meio a essas preocupações, 
deparamos com um funcio-
nário que comenta sobre o fato de a empresa em que trabalha 
não estar preparada para o futuro. Mas sobre qual futuro esse 
profi ssional está se referindo? Às diversas formas de se permitir 
que as pessoas exerçam suas funções – ou pelo menos parte 
delas – via trabalho remoto.

Convenhamos que o problema da mobilidade urbana não está 
restrito aos dias atípicos. Grandes cidades como São Paulo e 
Rio de Janeiro, por exemplo, são cenários de caos em grande 
parte dos dias no que se refere à locomoção de pessoas até 
seus locais de trabalho.

Por essas e outras razões, as pessoas da ‘Geração Y’, também 
conhecida como “Millennials” (nascidos após 1980 até meados 
da década de 90) dão mais valor a oportunidades de empregos 
que permitem Home Offi ce, por priorizar o equilíbrio entre vida 
pessoal e trabalho. A qualidade de vida está presente entre os 
fatores que essa geração analisa antes de optar por um empre-
go, ou mesmo por uma carreira. Recentemente a Polycom fez 
uma pesquisa* sobre a adoção do Home Offi ce no Mundo, e os 
números referentes ao Brasil foram surpreendentes: 80% dos 

brasileiros têm a oportunidade de trabalhar de qualquer lugar. 
Além disso, 85% dos entrevistados garantiram que suas equipes 
são produtivas, mesmo trabalhando remotamente.

Empreendedores e empresas têm buscado por tecnolo-
gias que viabilizem maior produtividade e possibilidade de 
contato a qualquer momento, a partir de qualquer lugar. 
Hoje em dia existem diversos tipos de trabalho que podem 
ser feitos de casa, de um escritório compartilhado, ou até 
mesmo de um café. 

O trabalho remoto no Brasil é cada vez mais bem-vindo, 
principalmente por conta dos problemas de infraestrutura ur-
bana. Os brasileiros, em especial, gostam do trabalho fl exível, 
conforme constatado na pesquisa da Polycom onde 36% dos 
entrevistados afi rmam ser favoráveis ao modelo por aumentar 
seu bem estar, enquanto outros 34% aprovam em razão de 
poder cuidar de seus fi lhos. Por isso, a adoção do Home Offi ce 
é benéfi ca a todos: empresa, empregador, empregado e, por 
que não, à cidade.

 
(Fonte: Paulo David é diretor regional da Polycom no Brasil)

Home Offi ce: quando a cidade para, mas você 
continua trabalhando

Estudar, se dedicar a algo novo por paixão é uma das alegrias 
de quem gosta de se atualizar e sonha com aulas sobre temas 
que, muitas vezes, não são ensinados na escola. Selecionamos 
cinco cursos para quem é nerd ou geek e gosta de estudar por 
hobby, confi ra:

Pixar

Gosta de animação a ponto de se encantar pelos enredos e 
fi car se questionando como a história da Dory, por exemplo, foi 
criada? A Pixar acaba de lançar o Pixar in a Box, curso gratuito, 
e em inglês, sobre storytelling.

CERS Corporativo

Curiosos terão a oportunidade de ampliar seus conhecimentos 
sobre como o mundo do jornalismo esportivo funciona com o 
curso online de Jornalismo Esportivo: Dinâmica e Desafi os na Era 
Digital, oferecido pelo CERS Corporativo, plataforma de ensino 
online em parceria com a Zutphen Comunicação.

CEBRAC

O curso Geração Web é indicado para quem quer aprender a 
programar seu próprio aplicativo e arquitetar seu site; nada me-
lhor para quem sonha com novas funcionalidades e facilidades 
para o dia a dia.

Evolute Profi ssionalizantes e Idiomas

E se o mundo digital é a sua praia, é possível fi car descobrir 
como criar seu próprio canal de vídeos, com qualidade e conteúdo, 
por meio do curso Produção de Vídeo para YouTube, que além 
dos recursos de tratamento e personalização, também aborda 
aspectos de propaganda e marketing para ajudar a trazer ainda 
mais atratividade aos canais.

DesenhoOnline.com

Indicado para quem quer desenvolver mais as habilidades 
motoras e criar uma obra-prima.

Confi ra 5 cursos para 
quem é nerd ou geek

Diante deste cenário é 
importante saber quais 
requisitos são importan-

tes ao analisar a escolha de um 
terceiro para a prestação deste 
serviço. Marcos Siqueira, Dire-
tor de Serviços Gerenciados da 
Ascenty, empresa líder no mer-
cado de data center do Brasil, 
aponta quais são os 6 principais 
aspectos que devem ser con-
siderados na hora de escolher 
um data center para hospedar 
seus equipamentos.

1- Infraestrutura

Para o bom funcionamento do data center, é necessário que, 
além de todas as questões de segurança – não só dos dados, 
como do prédio em si, como incêndios, alagamentos e possíveis 
panes – haja instalação física com níveis altos de qualidade e 
redundância, um item crítico a ser avaliado. 

2- Segurança Física

É necessário que se confi e muito em uma empresa na hora de 
escolhê-la como provedora de serviços de data center. Afi nal, 
dados de uma organização estarão alocados em sua infraestru-
tura. Por isso, é crucial que a empresa possua restrito controle 
de acesso aos data centers, além de uma equipe de segurança 
e monitoramento atuando em todos os momentos. Além disso, 
também é de extrema importância um sistema de detecção de 
incêndios e alagamentos, em caso de emergência.

3- Conectividade

Para que o cliente possua alta disponibilidade a todo momento, 
é de suma importância que a empresa de data center possua alto 
nível de abrangência dos provedores e diferentes fornecedores 
de rede e internet. Com isso, caso algum deles falhe, o outro 
estará a postos para suprir essa possível demanda de urgência, 
para não interromper o bom funcionamento dos sistemas. A As-
centy possui parceria com os principais provedores do mercado 
e além disso, conta com conectividade própria, com uma rede 
de fi bras ópticas, que possui entradas redundantes subterrâneas 
e garantem a qualidade do serviço.

4- Segurança Lógica

Com certifi cação baseada na norma ISO/IEC 27001, que é a 
referência internacional para sistemas de gestão da segurança 

Dicas para escolher um 
data center terceirizado
O mercado está se modifi cando de maneira ágil, segundo analistas do IDC, a indústria entra em uma 
nova era, que considera que até 2018, 60% das cargas de trabalho de TI estarão em data centers não 
proprietários

da informação, os Data centers também possuem o selo “PCI 
compliance”, o que signifi ca que estão em total conformida-
de com as normas de segurança de dados estabelecidas no 
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), 
padrão adotado em todo o mundo pela indústria de cartões 
de crédito.

5- Atendimento

Um data center precisa funcionar 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, ininterruptamente. Para isso, é necessário que 
exista uma equipe qualificada de prontidão para atender os 
clientes nessa escala, caso haja alguma irregularidade nos 
serviços. A Ascenty conta com o Núcleo de Soluções, que 
está à disposição de todos os clientes a qualquer hora do dia 
e da noite para auxiliá-los com excelência. Os profissionais 
deste setor são instruídos para solucionar as questões que 
podem surgir no dia a dia em apenas um único atendimento, 
otimizando o processo e tornando-o mais saudável e ágil 
para o cliente.

6- Certifi cações

Existem diversos tipos de certifi cações, nacionais e inter-
nacionais, que atestam que a empresa opera de acordo com 
as melhores práticas do mercado. Além disso, também é 
interessante checar o nível de qualifi cação das equipes que 
trabalham nos data centers. A Ascenty possui certifi cações 
internacionais em todas as suas unidades, sendo Tier III pelo 
Uptime Institute, ISAE 3402, SSAE 16, ISO 20000 e ISO 27001, 
além da certifi cação ISO14001 que reforça o compromisso da 
empresa não apenas com os clientes, mas com a sociedade 
como um todo.


