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A Coleção 150 anos de Mackenzie e a cidade de São Paulo é 
composta por livros escritos por professores das Unidades 
Acadêmicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e perso-
nalidades de relevância, nos diversos campos do conhecimento 
compreendidos por estas, em comemoração ao sesquicentenário 
da instituição.

As obras contemplam as relações e a participação dos cur-
sos dessas unidades no processo de construção da cidade de São 
Paulo nesse período, a contar da criação da Escola Americana em 
1870, por meio de abordagens específicas para cada curso, rela-
cionadas com a temática Educação, Cidade e Sociedade.

Esta obra retrata o processo de Transformação Digital na so-
ciedade com impactos relevantes nas mais diversas áreas de ativi-
dade, sejam o pessoal, coletivo, público ou privado, levando toda 
a sociedade a uma dependência da tecnologia digital que pode 
ser comparada ao que já ocorre com outras utilidades como água 
ou energia elétrica. O livro foi escrito por vários autores, profes-
sores e professoras da Faculdade de Computação e Informática 
(FCI), da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), e é com-
posto por seis capítulos, passando por toda a evolução da com-
putação, e chegando à revolução da internet e a atual era mobile, 
em que se tem o mundo na palma das mãos, em um aparelho 
celular. A questão dos dados também é discutida, pelo ponto de 
vista do fenômeno do Big Data e pelo aspecto da segurança e pri-
vacidade das informações. Além disso, dois aspectos-chaves da 
Transformação Digital são discutidos em capítulos específicos: o 
fenômeno da chamada Indústria 4.0, com seus impactos no mer-
cado de trabalho e as grandes transformações e possibilidades 
que se abriram na área da Educação. Como seção final do livro, 
no Posfácio, apresenta-se a história da computação no Mackenzie 
e o papel que a Faculdade de Computação e Informática teve 
nesse processo.

O livro Transformação digital: 150 anos 
de Mackenzie e a cidade de São Paulo analisa 
a transformação digital na sociedade com im-
pactos relevantes nas áreas pública e privada, 
levando a sociedade a uma dependência das 
comunicações digitais equivalente ao que 
ocorre com utilidades como água ou energia 
elétrica. A obra é composta por seis capítu-
los que ressaltam a transformação digital que 
vivemos ao longo das décadas. 

O capítulo 1, “Computação para todos 
e para tudo”, mostra o surgimento do com-
putador/computação e sua evolução, desde 
o computador de grande porte (mainframe), 
microcomputadores, internet, desktop, note-
books, tablets, até os celulares; e as mudanças 
na sociedade, advindas dessa revolução, com 
novas relações sociais e de negócios.

O capítulo 2, “Da internet à era mobile”, 
dá ênfase às transformações da tecnologia 
móvel. Ressalta que após os avanços da in-
ternet, com o mobile, as facilidades se expan-
diram exponencialmente, gerando acesso 
praticamente universal e instantâneo à infor-
mação. Esta revolução, que afeta toda a vida 
moderna, é desenvolvida no capítulo, mos-
trando possibilidades tecnológicas e seus 
pontos positivos e negativos. 

No capítulo 3, “Do processamento de da-
dos ao Big Data Analytics”, discute-se a era do 
Big Data, com o aumento exponencial da capa-
cidade de armazenamento e processamento 
de dados, com volumes nunca antes imagina-
dos. Ferramentas de exploração e análise de 
dados (Big Data Analytics), como a Inteligência 
Artificial, proporcionam conhecimento para a 
tomada de decisão. O capítulo discute como 
se chegou a este ponto, partindo da era do 
processamento dados, e chegando, agora, a 
uma análise eficaz de dados e previsões do 
que pode ocorrer no futuro.

O capítulo 4, “Privacidade, segurança e 
Lei Geral de Proteção de Dados”, discute que, 
se por um lado, a era do Big Data traz possi-
bilidades nunca imaginadas de compartilha-
mento e análise de dados, por outro, tem-se 
questões fundamentais de segurança da infor-
mação, tanto para organizações quanto para 
pessoas físicas. O capítulo trata esses pontos, 
cotejando-os com o Marco Civil da Internet e a 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

A área industrial é tratada no capítulo 5, 
“Indústria 4.0 e mercado de trabalho na era 
digital”. A transformação digital trouxe possi-
bilidades tecnológicas que podem trazer oti-
mização de operações e maximização de ren-
tabilidade. E isto é particularmente verdadeiro 
para a indústria, daí o termo Indústria 4.0. 
Dentre as tecnologias, tem-se: automação in-
dustrial, inteligência artificial, internet das coi-
sas (Internet of Things – IoT), Big Data Analytics, 
computação em nuvem, e outras. Com isso, 
há uma nova revolução industrial e um novo 
mercado de trabalho com inúmeras profis-
sões que estão surgindo. A discussão das no-
vas possibilidades e da necessidade dos pro-
fissionais se reinventarem para atuar nesse 
novo mundo é o tema deste capítulo. 

O último capítulo trata da educação, com 
o título “Transformação digital na educação”. 
São discutidas as possibilidades de impactos 
na área, que já podem ser vistas de várias for-
mas: no processo ensino-aprendizagem em 
sala de aula, na inclusão digital, acessibilida-
de, acesso à distância dos pontos mais remo-
tos, e nos mais variados temas e cursos de 
formação, muitos deles nas melhores univer-
sidades do planeta, e gratuitos. 

A seção final, o Posfácio, apresenta a his-
tória da computação no Mackenzie e o papel 
da Faculdade de Computação e Informática 
(FCI) no processo da transformação digital.
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13

INTRODUÇÃO

Este livro apresenta uma visão da Transformação Digital pela qual vem pas-
sando o planeta nas últimas décadas. A Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM) e mais especificamente a Faculdade de Computação e Informática, que 
está agora completando cinquenta anos, têm vivenciado toda essa transforma-
ção, que será retratada nesta obra.

Cinco décadas atrás, nos anos 1970, muitos daqueles que são hoje pro
fessores da UPM nem tinham nascido, e outros que hoje são gestores, eram 
jovens estudantes ávidos por conhecimento. O mundo era bem diferente, sem 
internet e redes sociais, sem celulares ou smartphones, onde a comunicação 
ainda ocorria por meio de cartas e telegramas. Atualmente, os alunos e até 
mesmo alguns professores, provavelmente, nunca viram um telegrama! E mui-
to menos um telex!

O Brasil era tricampeão mundial de futebol e a Fórmula 1 começava a se 
transformar em uma das paixões nacionais, com grandes pilotos chegando às 
primeiras posições e sagrando-se campeões mundiais. E nesse “outro” mundo 
de ontem, havia computadores. E a UPM com seu pioneirismo, havia decidido 
ingressar nesse novo mundo da tecnologia.

O universo da tecnologia e, em particular, da computação era muito dife-
rente do que é hoje. Em termos de tecnologia, havia ainda muitos equipamen-
tos e dispositivos mecânicos e a eletrônica era um campo em desenvolvimento. 
Mecânica e eletrônica eram campos distintos, a mecatrônica era embrionária. 
No campo da eletrônica, os computadores tinham avançado muito, desde  
a sua concepção, e já operavam plenamente, porém com capacidade infini
tamente menor do que os atuais; mas, mesmo assim, muita coisa já se fazia  
em computação.

A título de exemplo, a linha IBM/360, lançada em 1965, já era transis
torizada, mas a memória básica desses equipamentos era de 32KB. Hoje, os 
notebooks comuns ou mesmo um celular têm de 8GB a 16GB de memória, o que 
significa de 250.000 a 500.000 vezes mais capacidade.

Em 1970 já havia um grande avanço, com a International Business Machines 
Corporation (IBM) trazendo para o País a linha IBM/370, que apresentava 
melhora significativa em comparação à IBM/360. A linha 370, em diferentes 
versões, era considerada um equipamento com grande capacidade de memória, 
podendo chegar a 3MB. A título de comparação, a IBM trabalha hoje com um 
modelo z990, cuja capacidade de memória chega a 256GB, ou seja, aproxima-
damente 85.000 vezes maior.
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Mesmo com essas limitações da época, aquele estágio representava avanços 
grandes no campo da computação, possibilitando que grandes feitos pudessem 
ser alcançados com aquela tecnologia. Um desses marcos foi a chegada do 
homem à lua, em 1969, que ocorreu com o uso dos recursos computacionais 
da época. 

Nesse estágio do desenvolvimento da área, as grandes corporações já estavam 
fazendo uso contínuo desses recursos. A computação entrou no dia a dia das 
organizações, de diferentes formas. Como a cidade de São Paulo era o centro 
financeiro do País, a maior parte das empresas tinha suas sedes ou filiais na ci-
dade e praticamente toda grande empresa das décadas de 1960 e 1970 já fazia 
uso regular de um computador próprio, em geral, um IBM, Burroughs ou 
Digital, que eram os grandes fabricantes da época. As universidades também 
começam a se equipar seja com computadores da IBM, seja com a Burroughs, 
que oferecia o modelo B6700, o qual era utilizado em algumas instituições.

O Mackenzie estava ativo nesse mundo e, sendo um dos grandes players do 
mercado educacional paulistano, resolveu iniciar atividades de ensino da com-
putação, passando a ser mais uma vez pioneiro e protagonista, agora na nova 
área que surgia no mundo e, em particular, na cidade de São Paulo.

O objetivo deste livro é tentar abordar toda essa evolução digital. Os capí-
tulos seguintes analisarão desde o surgimento do computador e consequente-
mente da computação, mostrando como essa evolução se desenvolveu, passando 
por computador de grande porte (os mainframes), microcomputadores, criação 
da internet, evolução do desktop para os notebooks, facilidade dos tablets, até 
chegar aos celulares de hoje que se transformaram em smartphones, atuando 
como dispositivos de comunicação e processadores locais de aplicações desde 
financeiras até na área da saúde; chegando, também, às grandes mudanças  
geradas na sociedade, advindas dessa revolução, com novas relações sociais, 
comerciais, industriais, serviços, entre outros. Na verdade, hoje o computador 
é usado para tudo e a maior parte da população do planeta tem acesso a esses 
recursos. O acesso só não é total porque, apesar de estarmos em pleno século 
XXI, ainda temos no mundo situações de muita pobreza, que impossibilitam 
o acesso dessas pessoas ao mundo digital.

Um dos aspectoschave desse mundo da tecnologia, e que é devidamente 
considerado no livro, diz respeito à rede mundial de computadores, à internet, 
e à questão dos dispositivos móveis, que representam a denominada era mobile. 

No que tange à internet, essa foi uma revolução iniciada na década de 1990, 
que transformou costumes e comportamentos, tanto para o bem quanto para 
o mal. Como nunca antes, a internet permitiu o acesso a informações de forma 
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INTRODUÇÃO

livre na maioria das vezes. Em todas as áreas de atividade houve uma abertura 
de possibilidades para novas informações e novas relações, tornando possível a 
alavancagem de ações em uma variedade de campos. Negócios puderam ser 
alavancados pela rapidez dos contatos e transmissão de dados; a pesquisa cien-
tífica se alavancou pela enorme disponibilidade de textos, artigos, livros, entre 
outros, que subitamente estavam disponíveis para todos. É interessante compa-
rar o que ocorria na década de 1980, por exemplo, quando se precisava desen-
volver uma pesquisa bibliográfica. O procedimento era dirigirse a uma biblio-
teca física, em geral, de uma universidade, e passar lá várias horas, pesquisando 
artigos em revistas científicas; selecionar alguns e, ao final, tirar cópias em papel 
que seriam lidas mais tarde. Ao final de um dia de trabalho assim, conseguiase 
quatro ou cinco artigos para estudo. Um quadro como esse, hoje em dia, parece 
brincadeira. Em poucos minutos, pesquisandose uma base de papers, temse em 
mãos uma quantidade tão grande de artigos que o difícil é escolher quais serão 
lidos. A facilidade que a internet trouxe para essa área da ciência é exemplo do 
que ocorreu em praticamente todas as áreas de atividade e do conhecimento.

Mas, se a internet veio para promover a ciência, a educação, a cultura, os 
negócios, o entretenimento e tantas outras áreas, teve também um lado inespe-
rado, dando voz e instrumentos a pessoas e movimentos de diferentes tipos, que 
além de não contribuírem com a sociedade, chegam a se caracterizar por ativi-
dades criminosas. Tais atividades, que antes se mantinham na obscuridade, 
repentinamente viram oportunidades de se expressar e, até mesmo, de influen-
ciar contingentes importantes de pessoas.

Este livro abordará detalhes dessas transformações e daquelas trazidas pela 
tecnologia móvel. Se com a internet, a comunicação e a transmissão de dados 
ficaram muito facilitadas principalmente para empresas e para a população  
de maior renda, com os dispositivos móveis, essas facilidades se expandiram de 
forma exponencial, tendose hoje acesso praticamente universal e instantâneo 
e detalhado à informação. Essa revolução está afetando de forma muito signifi-
cativa, como mencionado anteriormente, todos os aspectos da vida moderna. 
A discussão sobre as transformações digitais foi desenvolvida em um dos capí-
tulos, mostrando as possibilidades tecnológicas, com seus pontos positivos e os 
cuidados a tomar.

Nesse processo de evolução da computação, um aspecto que salta aos olhos 
é o impressionante aumento do volume de dados armazenados no mundo. A 
geração de dados dobra a cada dois anos. Isto é crescimento exponencial, com-
provadamente. Esse aumento assombroso do volume de dados se dá também 
em relação à diversidade de formatos e tipos de dados, como, texto, áudio, vídeo, 
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

imagens etc. A velocidade de transmissão é outro ponto que chama a atenção e 
que alguns autores denominam de os 3V’s: volume, velocidade e variedade. Esse 
fenômeno foi denominado de Big Data.

A era do Big Data, que, segundo alguns estudiosos da área foi um termo 
cunhado pela empresa Gartner nos anos 2000, ocorreu pelo aumento exponen-
cial da capacidade de armazenamento e processamento de dados de todos os 
tipos, gerando esse volume jamais imaginado. As organizações de diferentes 
áreas, em face dessa disponibilidade de informações, estão hoje em uma busca 
incessante para extrair conhecimento dessas bases de dados. É uma espécie de 
corrida do ouro do século XXI. Os dados têm sido denominados de o petróleo 
do novo século.

Nessa busca pelo conhecimento imerso nos dados, foram desenvolvidas e 
aperfeiçoadas ferramentas computacionais de exploração e análise voltadas para 
a massa de dados; o denominado Big Data Analytics. Essas ferramentas envol-
vem técnicas, estatísticas computacionais e a Inteligência Artificial, em um 
campo da Inteligência Artificial que tem crescido muito, que é o Aprendizado 
de Máquina. Essas técnicas têm proporcionado uma enorme geração de conhe-
cimento para a tomada de decisão. Este é um campo já bem avançado, mas ainda 
estamos só no início desse processo. 

A Ciência de Dados é uma área científica nova e responsável pela “mine
ração” de dados, por meio de técnicas e ferramentas. Ao longo dos capítulos, 
essa nova área será discutida, abordando os principais pontos de avanços tecno-
lógicos, partindo dos antigos programas e sistemas que eram processados nos 
computadores de grande porte (mainframes) em que os dados eram vistos como 
um insumo para os programas, e analisar o presente, vislumbrando o que pode 
ocorrer no futuro.

Se por um lado a era do Big Data traz possibilidades nunca imaginadas de 
compartilhamento e análise de dados, por outro, disponibiliza ferramentas 
tecnológicas e dados, os quais geram questões fundamentais de segurança da 
informação, tanto para empresas e organizações quanto para pessoas físicas, 
que podem ter sua privacidade comprometida. Assim, as questões de privaci-
dade e segurança serão abordadas aqui e, em particular, cotejando as questões 
com o marco civil da internet e a Lei Geral de Proteção de Dados.

O Brasil é um dos países em que a questão da segurança da informação foi 
devidamente tratada por meio de uma legislação. A segurança da informação 
envolve uma série de conceitos abrangentes, como análise de riscos, política de 
segurança, armazenamento de dados e os denominados códigos maliciosos ou 
malwares, como: vírus, bots, cavalos de Troia, worms, backdoors e outros.
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O uso intensivo da Tecnologia da Informação (TI), para processar e arma-
zenar dados pessoais e/ou corporativos, gera históricos e evidências, que devem 
ser devidamente protegidos para garantir que as informações não sejam utiliza-
das para outros fins, que não aqueles para os quais foram gerados. Nesse sentido, 
todo e qualquer acesso a sistemas e bases de dados devem ser devidamente 
processados de forma segura, adotandose algumas medidas preventivas básicas 
e outras avançadas tecnicamente. Os cuidados devem contemplar também a 
manutenção de históricos, identificação e registro de ações tomadas dentro do 
ambiente computacional. Para isso, o monitoramento, a verificação e a análise 
de riscos devem ser constantes.

No Brasil, a privacidade encontra fundamento legal na Constituição Federal 
(1988) e em leis infraconstitucionais, como a Lei Geral de Proteção de Dados 
(2018) e o Marco Civil da Internet (2014), que estabelecem os procedimentos 
para uso da internet no País. A discussão dessa lei teve início em 1999 e sua pu-
blicação ocorreu apenas em 2014. Durante esse período, foram definidos parâ-
metros básicos e essenciais, para dirimir conflitos, auxiliando tanto os provedo-
res de serviços, quanto os usuários desses serviços, orientando sobre as condutas 
a adotar, sendo uma fonte legal para as demandas judiciais e referencial para 
interpretações jurisprudenciais. Tal legislação foi considerada inovadora, desde 
o início de sua vigência, em relação aos direitos civis e a internet.

Outro ponto a destacar é que a revolução digital trouxe, para a área de ne-
gócios, recursos que, se utilizados plenamente, podem trazer otimização de 
operações e maximização de rentabilidade, significativamente. No entanto, isso 
ocorre no caso da indústria em que a possibilidade de aplicações é imensa, sur-
gindo o, então, termo Indústria 4.0 que tem sido muito empregado, mas sendo 
expandido para Sociedade 4.0. Dentre as inúmeras possibilidades de recursos 
tecnológicos, temse: a questão da automação dos processos físicos da indústria, 
a utilização da Inteligência Artificial para a tomada de decisão, a Internet das 
Coisas (Internet of Things – IoT) para a captura e transmissão de dados, o  
Big Data Analytics para a exploração, interpretação e análise preditiva baseada 
em dados, a Computação em Nuvem para o acesso contínuo a dados e aplica-
ções, não limitados a tempo e lugar, e ainda outros recursos. Com esse cenário, 
o que se tem é definitivamente uma nova Revolução Industrial, em que o fator 
tecnológico assume o protagonismo das ações.

Os recursos humanos, entretanto, defrontamse com esse novo mundo que 
surgiu e que, ao que tudo indica, só deve se intensificar nos próximos anos  
e nas próximas décadas. Com essas profundas alterações ocorrendo, o mercado 
de trabalho também se vê afetado. Não haveria como isto não ocorrer. O que se 
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vê é uma gama de novas funções surgindo e outras desaparecendo do mercado, 
a exemplo do que já ocorreu no passado em outras transformações.

Temse, assim, um novo mercado de trabalho com inúmeras novas profissões 
que estão surgindo.

Há um consenso hoje nos meios empresariais e econômicos da necessidade 
de requalificação dos trabalhadores para esse novo mundo. A participação das 
corporações e dos governos nesse processo é fundamental, pois o avanço da 
tecnologia é tão rápido que o mercado de trabalho fica rapidamente defasado 
em termos de oferta de pessoal para preencher todas as posições para as quais 
se necessita de um profissional. Isso já vem ocorrendo em todo o mundo, e de 
forma acentuada no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo que é con
siderada um polo de tecnologia importante, devido ao grande desenvolvimento 
em comparação à outras regiões. Em termos mundiais, os números são de gran-
de magnitude, considerando a necessidade de requalificação de cerca de um 
bilhão de trabalhadores nesta década que se inicia agora.

Todo esse quadro, com a discussão das novas possibilidades e da necessidade 
dos profissionais se reciclarem e se reinventarem (um termo muito em voga nos 
últimos tempos) para se preparar e atuar nesse novo mundo do trabalho, na era 
digital, a transformação digital será um dos temas tratados em um dos capítulos 
desta obra.

Finalmente, uma das áreas com maiores possibilidades de impactos decor-
rentes da transformação digital é a área educacional. Esses impactos têmse 
apresentado sob várias formas: com as novas tecnologias no processo ensino 
aprendizagem diretamente em sala de aula, com as possibilidades de inclusão 
digital, com as mais variadas possibilidades de acessibilidade por meio das tec-
nologias, com acesso a distância, dos pontos mais remotos aos mais variados 
temas e cursos de formação, muitos deles, nas melhores universidades existentes 
e, gratuitos.

O aumento superlativo de alternativas e recursos que as Tecnologias  
de Informação e Comunicação passaram a oferecer no âmbito do universo da 
educação, abriu a possibilidade de um repensar sobre um conjunto de práticas 
pedagógicas. O que se percebe é que essas tecnologias abrem possibilidades 
importantes para processos associados à criatividade, o que favorece a geração 
de produtos e instrumentos que dão o suporte necessário, mas que, principal-
mente, alavancam o processo de ensinoaprendizagem. 

Essas tecnologias oferecem soluções práticas e concretas de excelente quali-
dade para apoio tanto a professores quanto a alunos nesse processo de ensino- 
-aprendizagem. A possibilidade de recursos disponíveis para apoiar a educação 
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é muito grande. Podese falar em ambientes virtuais de aprendizagem, que já 
são amplamente utilizados em cursos a distância e semipresenciais, e mesmo 
nos presenciais. Temse também os jogos educacionais, a realidade virtual e 
aumentada, a robótica e a análise de aprendizagem (learning analytics), dentre 
uma série de outros recursos, que apresentam experiências muito bemsuce
didas nos mais diversos tipos de situações.

Toda essa revolução deverá ser objeto de análise e discussão no decorrer do 
texto. Esta obra procurará apresentar e demonstrar várias possibilidades que as 
novas tecnologias podem levar à sala de aula a ser significativamente transfor-
mada. Procurarseá mostrar como é possível que as atividades pedagógicas se 
tornem bem mais motivadoras para os alunos, levandoos, assim, a um nível de 
aprendizagem de forma mais acelerada e de melhor qualidade. O texto mostrará 
também iniciativas do Mackenzie, por meio da Faculdade de Computação e 
Informática, que contribuem para essa transformação digital na Educação.

Um dos aspectos que conjunturalmente levaram a acelerar toda a transfor-
mação digital, nos vários campos e vertentes discutidos nesta Introdução, é a 
pandemia da Covid19 que, a olhos vistos, acelerou muitos dos aspectos dessa 
transformação, como é o caso do home office, das compras feitas on-line, do 
pagamento direto entre outros casos e que certamente, já que, na maioria das 
vezes, se constituíram em experiências bemsucedidas, continuarão a impactar 
e acelerar esse processo, mesmo vencido esse período difícil de pandemia.

Um exemplo dessa transformação digital, que se tornou mais evidente, foi 
o lockdown na área da educação, que se constituiu em um dos setores mais 
afetados por essa crise sanitária. Em face dessa pandemia de Covid19, escolas 
no mundo todo fecharam suas portas, procurando, com isso, reduzir a propa-
gação do coronavírus. Em questão de dias, aulas que eram totalmente presen-
ciais precisaram ser interrompidas e, para que a educação não sofresse uma 
solução de continuidade, elas foram substituídas por aulas ministradas de 
forma remota, o que só foi possível graças aos recursos digitais disponíveis, 
possibilitando a superação das barreiras da distância. Recursos que já eram 
disponíveis antes da pandemia passaram a ser utilizados em educação de forma 
intensiva, mostrando o enorme potencial desses instrumentos, que certamente 
se constituirão em ferramentas normais do dia a dia nas instituições de ensino, 
de hoje em diante.

A respeito do home office, podese dizer a mesma coisa. Uma prática adotada 
em menor escala pela maioria das empresas, repentinamente, por causa da pan-
demia, passou a ser empregada em larga escala por, praticamente, todos os tipos 
de organizações. Os escritórios ficaram vazios e as pessoas passaram a trabalhar 
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em casa e, na maior parte dos casos, apresentaram excelentes resultados. Foram 
tão bons que muitas organizações já adotaram de forma definitiva essa prática, 
devolvendo suas salas e até mesmo prédios de escritórios locados para os seus 
proprietários. É um novo mundo se instalando de forma definitiva, impulsio-
nado por uma crise.

Todos esses pontos serão discutidos no decorrer da obra, e ao final, ainda 
como um complemento relevante, no posfácio desta obra, será contemplada a 
história da computação no Mackenzie, mostrando o papel fundamental da sua 
Faculdade de Computação e Informática (FCI), nesse processo.

Arnaldo Rabello de Aguiar Vallim Filho 
Nizam Omar
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A Coleção 150 anos de Mackenzie e a cidade de São Paulo é 
composta por livros escritos por professores das Unidades 
Acadêmicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e perso-
nalidades de relevância, nos diversos campos do conhecimento 
compreendidos por estas, em comemoração ao sesquicentenário 
da instituição.

As obras contemplam as relações e a participação dos cur-
sos dessas unidades no processo de construção da cidade de São 
Paulo nesse período, a contar da criação da Escola Americana em 
1870, por meio de abordagens específicas para cada curso, rela-
cionadas com a temática Educação, Cidade e Sociedade.

Esta obra retrata o processo de Transformação Digital na so-
ciedade com impactos relevantes nas mais diversas áreas de ativi-
dade, sejam o pessoal, coletivo, público ou privado, levando toda 
a sociedade a uma dependência da tecnologia digital que pode 
ser comparada ao que já ocorre com outras utilidades como água 
ou energia elétrica. O livro foi escrito por vários autores, profes-
sores e professoras da Faculdade de Computação e Informática 
(FCI), da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), e é com-
posto por seis capítulos, passando por toda a evolução da com-
putação, e chegando à revolução da internet e a atual era mobile, 
em que se tem o mundo na palma das mãos, em um aparelho 
celular. A questão dos dados também é discutida, pelo ponto de 
vista do fenômeno do Big Data e pelo aspecto da segurança e pri-
vacidade das informações. Além disso, dois aspectos-chaves da 
Transformação Digital são discutidos em capítulos específicos: o 
fenômeno da chamada Indústria 4.0, com seus impactos no mer-
cado de trabalho e as grandes transformações e possibilidades 
que se abriram na área da Educação. Como seção final do livro, 
no Posfácio, apresenta-se a história da computação no Mackenzie 
e o papel que a Faculdade de Computação e Informática teve 
nesse processo.

O livro Transformação digital: 150 anos 
de Mackenzie e a cidade de São Paulo analisa 
a transformação digital na sociedade com im-
pactos relevantes nas áreas pública e privada, 
levando a sociedade a uma dependência das 
comunicações digitais equivalente ao que 
ocorre com utilidades como água ou energia 
elétrica. A obra é composta por seis capítu-
los que ressaltam a transformação digital que 
vivemos ao longo das décadas. 

O capítulo 1, “Computação para todos 
e para tudo”, mostra o surgimento do com-
putador/computação e sua evolução, desde 
o computador de grande porte (mainframe), 
microcomputadores, internet, desktop, note-
books, tablets, até os celulares; e as mudanças 
na sociedade, advindas dessa revolução, com 
novas relações sociais e de negócios.

O capítulo 2, “Da internet à era mobile”, 
dá ênfase às transformações da tecnologia 
móvel. Ressalta que após os avanços da in-
ternet, com o mobile, as facilidades se expan-
diram exponencialmente, gerando acesso 
praticamente universal e instantâneo à infor-
mação. Esta revolução, que afeta toda a vida 
moderna, é desenvolvida no capítulo, mos-
trando possibilidades tecnológicas e seus 
pontos positivos e negativos. 

No capítulo 3, “Do processamento de da-
dos ao Big Data Analytics”, discute-se a era do 
Big Data, com o aumento exponencial da capa-
cidade de armazenamento e processamento 
de dados, com volumes nunca antes imagina-
dos. Ferramentas de exploração e análise de 
dados (Big Data Analytics), como a Inteligência 
Artificial, proporcionam conhecimento para a 
tomada de decisão. O capítulo discute como 
se chegou a este ponto, partindo da era do 
processamento dados, e chegando, agora, a 
uma análise eficaz de dados e previsões do 
que pode ocorrer no futuro.

O capítulo 4, “Privacidade, segurança e 
Lei Geral de Proteção de Dados”, discute que, 
se por um lado, a era do Big Data traz possi-
bilidades nunca imaginadas de compartilha-
mento e análise de dados, por outro, tem-se 
questões fundamentais de segurança da infor-
mação, tanto para organizações quanto para 
pessoas físicas. O capítulo trata esses pontos, 
cotejando-os com o Marco Civil da Internet e a 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

A área industrial é tratada no capítulo 5, 
“Indústria 4.0 e mercado de trabalho na era 
digital”. A transformação digital trouxe possi-
bilidades tecnológicas que podem trazer oti-
mização de operações e maximização de ren-
tabilidade. E isto é particularmente verdadeiro 
para a indústria, daí o termo Indústria 4.0. 
Dentre as tecnologias, tem-se: automação in-
dustrial, inteligência artificial, internet das coi-
sas (Internet of Things – IoT), Big Data Analytics, 
computação em nuvem, e outras. Com isso, 
há uma nova revolução industrial e um novo 
mercado de trabalho com inúmeras profis-
sões que estão surgindo. A discussão das no-
vas possibilidades e da necessidade dos pro-
fissionais se reinventarem para atuar nesse 
novo mundo é o tema deste capítulo. 

O último capítulo trata da educação, com 
o título “Transformação digital na educação”. 
São discutidas as possibilidades de impactos 
na área, que já podem ser vistas de várias for-
mas: no processo ensino-aprendizagem em 
sala de aula, na inclusão digital, acessibilida-
de, acesso à distância dos pontos mais remo-
tos, e nos mais variados temas e cursos de 
formação, muitos deles nas melhores univer-
sidades do planeta, e gratuitos. 

A seção final, o Posfácio, apresenta a his-
tória da computação no Mackenzie e o papel 
da Faculdade de Computação e Informática 
(FCI) no processo da transformação digital.
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