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Internet das Coisas



A Internet das Coisas

● Sensores inteligentes dentro de objetos do cotidiano (coisas), conectados a 
internet;

● Considerada uma das próximas revoluções tecnológicas;
● Ecossistema tecnológico;
● Antecipação das nossas necessidades.



Big Data

● Volume enorme de dados; ¹
● Compartilhamos o tempo todo informações pessoais; ¹

¹ https://www.youtube.com/watch?v=hEFFCKxYbKM (Nerdologia #40 | Big data)

Por mais que o não possa prever exatamente o que você vai 
escrever, o Google utiliza os termos de busca para saber o que as 

pessoas estão mais interessadas em saber¹

https://www.youtube.com/watch?v=hEFFCKxYbKM


Big Data

● + de 1 bilhão de usuários;
● + de 300 petabytes de dados (300 milhões de fotos 

diariamente);
● Através de fotos, reconhecimento facial, curtidas;
● Já existe capacidade de processamento para processar 

esses dados e saber muita coisa.

¹ https://www.youtube.com/watch?v=hEFFCKxYbKM (Nerdologia #40 | Big data)

https://www.youtube.com/watch?v=hEFFCKxYbKM


Big Data
https://applymagicsauce.com/

Data Selfie - Chrome extension (https://dataselfie.it/)

https://docs.google.com/file/d/0B-fzu0cg_NI3Z0MyZldEdGJHeXc/preview


Big Data e Privacidade

● 10 likes > Colegas de trabalho
● 70 likes > Amigos
● 150 likes > Família
● 300 likes  > Cônjuge

Orientação sexual, etnia, religiosidade, postura política, uso de drogas, depressão, 
inteligência, situação conjugal dos pais e mais...

https://www.youtube.com/watch?v=wZvDZfO13mA (Nerdologia Tech #07 |Privacidade na Internet)
Livro: Homo Deus - Uma breve história do amanhã - Página 342

https://www.youtube.com/watch?v=wZvDZfO13mA


Big Data e Privacidade

Utilizando padrões de consumo para identificar consumidoras grávidas



Internet das Coisas e a Privacidade

Cada vez mais estamos fornecendo dados mais 
detalhados sobre nós mesmos:

● Smartwatches, smartbands, smartphones, 
smart tvs, smart…...

Quanto mais fornecemos dados, mais podemos ser 
conhecidos, nos tornamos mais previsíveis com 
isso, podemos ser manipulados mais facilmente.



Internet das Coisas e a Privacidade

● Weeping Angel (exploit) 



Lado positivo do Big Data

Hoje a tecnologia não é só para gerenciar, mas para gerar riquezas, a sociedade 
que mais lucram são as sociedades que gerenciam os dados. ¹

¹ Luciano Floridi, “The 4th Revolution”.



BotNets e a Internet das coisas

● Menos segurança.
● Poucas atualizações.

https://www.youtube.com/watch?v=fey7JS-1R6Q (Nerdologia Tech #04 | Botnets)

https://www.youtube.com/watch?v=fey7JS-1R6Q


BotNets e a Internet das coisas

https://www.youtube.com/watch?v=fey7JS-1R6Q (Nerdologia Tech #04 | Botnets)

https://www.youtube.com/watch?v=fey7JS-1R6Q


Estamos ficando mais burros?

● Estamos somente delegando tarefas;
● “Estamos nos tornando um bando de pessoas rasas” 

       Nicholas Carr, The Shallows.



Estamos ficando mais burros?

● Não precisamos guardar tanta informação quando tudo está a um toque; ²
● Informações, recursos e processamento disponíveis são incorporados pelo 

nosso cérebro e aumentam nossa capacidade; 
● Nossa saída da pré-história começa com a escrita; 4 

○ Houveram pessoas que lamentaram que não iríamos utilizar a memória, e iriamos esquecer 
tudo.

○ Porém permitiu que as pessoas estruturarem ideias muito mais complexas.

¹ CLARK, Andy. Pressing the flesh: a tension in the study of the embodied, embedded mind?. Philosophy and 
phenomenological research, v. 76, n. 1, p. 37-59, 2008.
² https://www.youtube.com/watch?v=nW-Mqe9Tgjc (Nerdologia #54 | Estamos ficando mais burros?)
³ Clive Thompson, Smarter than you think.
4 James Gleick, Informação.

https://www.youtube.com/watch?v=nW-Mqe9Tgjc

