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FOCO: Tecnologias Disruptivas e Segurança da Informação

Análise de grandes volumes e dados: Desafios e 
perspectivas



velocidade, volume, variedade, 
veracidade e valor

Tecnologias Disruptivas



Agenda



OBJETIVOS

Avaliar as fronteiras dos grandes
volumes de dados

Estabelecer novos conceitos e 
possíveis soluções

Apresentar fatos reais

Realçar pontos-chaves



CONTEXTO

[Grandes Volumes de Dados]

Big Data é um termo amplamente utilizado na atualidade para 
nomear conjuntos de dados muito grandes ou complexos, que os 
aplicativos de processamento de dados tradicionais ainda não 
conseguem lidar. Os desafios desta área incluem: análise, captura, 
curadoria de dados, pesquisa, compartilhamento, armazenamento, 
transferência, visualização e informações sobre privacidade dos dados.



PRIVACIDADE

[Privatus]

Separado dos demais

Faculdade de manter
informações pessoais para si ou
divulgá-las seletivamente



PRIVACIDADE

E O VOLUME DE DADOS?



CONCEITO NOVO

C

Princípio do locus mobilis

- inovações
- silício é o novo aço [Mitchel, 2002]

- atividade principal do homem: tratamento de
mensagens e signos numa sociedade multifa-
cetada [Simeão e Miranda, 2002]



INVESTI
MENTO 
SOCIAL

São pessoas e não 
documentos 
atuam na 
internet

Face

work

As pessoas 
administram 
relacionamentos

Foco 
prioritário

O especialista 
precisa marcar 
pontos logo

POSSÍVEIS SOLUÇÕES



DINÂMICA DA POLÍCIA

• Aplicação de Condutas

O que a polícia faz?



“ “

CRIMES TRADICIONAIS

- roubo de bens e serviços

- fraude com cartões

- dano

- extorsão

- boletos



REGULAÇÃO

Lei nº 7.492/86:

“Art. 18 Violação de sigilo de operação ou de

serviço prestado por instituição financeira ou

integrante do sistema de distribuição de títulos

mobiliários de que tenha conhecimento, em

razão de ofício.

Art. 19 Obter, mediante fraude, financiamento

em instituição financeira.”



VÍDEO



VÍDEO



DINÂMICA DO ESTADO

• Expansão da Conectividade

• Cidades Digitais

Quais os novos desafios?



“ “

CRIMES NÃO TRADICIONAIS

- negação de serviços

- desfiguração páginas

- código malicioso (botnet etc)

- phishing 





VÍDEO







REGULAÇÃO

Lei nº 12.737/12:

“Art. 2º Invadir dispositivo informático 
alheio, conectado ou não à rede de 
computadores, mediante violação indevida
de mecanismo de segurança e com o fim de 
obter, adulterar ou destruir dados ou 
informações sem autorização expressa ou 
tácita do titular do dispositivo ou instalar 
vulnerabilidades para obter vantagem ilícita”



INSIGHTS



E AGORA?

- Nova realidade
- máxima de Ulpiano: 

cogitationis nemo poenam
patitur

- Novos bens jurídicos
- Inserção dos padrões na

atividade principal



PONTOS-CHAVES



• padrões
internacionalmente
aceitos

• Externa, pelo Estado;

• Internas: políticas

• resposta imediata para 
eventos disruptivos.

• Observar as 
oportunidades e as 
ameaças.

• CONFORMIDADE • REGULAÇÃO • FACEWORK



Obrigado

jorilson@dpf.gov.br


