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OPINIÃO
O reconhecimento 
facial chegou ao 
canteiro de obras

Reconhecimento facial 

para identifi car os 

trabalhadores que 

entram no canteiro de 

obras? 

Se eu te convidar para ima-
ginar isso em um cenário 
de construção civil, cheio 

de terra e poeira, este tipo de 
controle de acesso (que não 
é muito comum nem em am-
bientes super tecnológicos) 
pode parecer algo futurístico. 
Mas, hoje, aqui no Brasil, já 
temos grandes players do 
setor apostando nessa inova-
ção – e colhendo benefícios, 
inclusive, para outras áreas 
extremamente sensíveis dos 
seus negócios.

Ter total controle sobre 
quem entra e sai das obras é 
um dos grandes desafi os das 
construtoras e incorporado-
ras. A alternativa de realizar 
a identifi cação por biometria 
digital nas catracas de acesso, 
por exemplo, acaba difi cultada 
pelo desgaste natural da pele 
das mãos dos trabalhadores 
da construção civil. Para lidar 
com este e outros pontos das 
suas operações no dia a dia, 
as empresas encontraram 
respostas na tecnologia.

Com o reconhecimento 
facial, garante-se que apenas 
a pessoa autorizada entre na 
obra, mas isso vai muito além 
da segurança de acesso ao 
espaço físico. Normalmente, 
a construtora contrata uma 
empreiteira para a realização 
da obra e, a partir daí, ela é 
responsável por todos os fun-
cionários, inclusive dos seus 
fornecedores terceirizados. 
Porém, há algumas peculiari-
dades nessa dinâmica.

Todo trabalhador precisa 
estar com uma série de ates-
tados em dia, como alguns 
exames de audiometria ou de 
saúde ocupacional. Existe uma 
fi scalização constante em cima 
disso por parte dos Órgãos 
responsáveis e, caso sejam 
identifi cados funcionários em 
atividade com a documentação 
irregular, a incorporadora é 
punida, juntamente com as 
suas subcontratadas.

E como o reconhecimento 
facial pode ajudar a eliminar 
esse risco? É possível integrar 

o sistema de leitura facial nas 
catracas a um software de ca-
dastro dos trabalhadores, com 
as suas respectivas documen-
tações. No primeiro acesso, a 
tecnologia faz a identifi cação 
dessas pessoas, cruzando os 
seus dados à sua imagem. A 
partir daí a entrada só é libe-
rada para quem está com a 
documentação 100% em dia, 
caso contrário, o bloqueio é 
imediato e automático.

Dessa forma, a construtora 
se protege, com a certeza que 
todos estejam dentro das exi-
gências legais, e garante que o 
trabalhador no canteiro seja, 
de fato, aquele que consta em 
registro e não um substituto, 
que não tenha passado por 
um controle interno, algo 
comum de acontecer. Assim, 
a tecnologia também ajuda a 
reduzir, consideravelmente, 
possíveis perdas com multas 
trabalhistas.

Posso citar, ainda, outro 
benefício da adoção do reco-
nhecimento facial. As constru-
toras passam a ter em mãos 
relatórios diários de entrada 
e saída, com os horários e o 
número exato de trabalhado-
res em campo. Com isso, têm 
melhor visibilidade em relação 
ao avanço da obra, por parte 
do serviço prestado pela em-
preiteira contratada. 

Em caso de queda na pro-
dutividade, por exemplo, é 
possível determinar se houve 
uma redução de profi ssionais 
alocados e se isso implicará em 
atrasos na conclusão do proje-
to. A incorporadora consegue 
ser mais rígida nas suas cobran-
ças, baseada em dados, e, com 
isso, executa uma gestão cada 
vez mais precisa, com foco no 
cumprimento dos prazos.

O mundo já se digitalizou e 
essa transformação também 
precisa fazer parte da cons-
trução civil, não apenas na 
forma de levantar as paredes, 
mas na inclusão da tecnologia 
no dia a dia dos trabalhadores. 
Os benefícios da inovação na 
segurança e controle são múlti-
plos para as construtoras, pro-
fi ssionais e todo o ecossistema. 

Portanto, sorria! Você pode 
estar sendo fi lmado!

(V) - É diretor presidente Teltex
(www.teltex.com.br).

Valmor Fernandes (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Conferência para fomentar inovação no 
Brasil e aproximação com o Vale do Silício
@O ano de 2019 traz uma novidade para o Brasil. Alunos e ex-alunos 

brasileiros de Stanford estão organizando a primeira conferência 
anual sediada na universidade com foco exclusivo no país: a Brazil at 
Silicon Valley. A primeira edição do evento acontece nos dias 8 e 9 
de abril e nasce com um sonho grande: aumentar a competitividade 
do país, por meio de inovação e tecnologia, ao conectar o Brasil com 
o Vale do Silício. Nessa primeira edição, a conferência irá promover 
debates sobre quatro grandes áreas: FinTech, EdTech, HealthTech 
e GovTech. As discussões incluem temas como o futuro dos meios 
de pagamento, criptomoedas e blockchain, inovação em gestão no 
setor público, o uso de big data nos sistemas de saúde e o impacto 
da inteligência artifi cial na educação (www.brazilatsiliconvalley.com).

Ranking lista os melhores cursos a distância 
do Brasil
@Até hoje, os rankings no Brasil restringiam-se aos cursos presen-

ciais, deixando de lado uma modalidade que cresce em velocidade 
exponencial: a educação a distância. Para preencher essa lacuna, 
foi lançado, hoje, o EAD Ranking, o primeiro ranking do gênero no 
Brasil, desenvolvido pela plataforma de aprendizagem virtual Canvas. 
Com inscrições abertas para as instituições até o dia 15 de março, o 
ranking vai listar os melhores cursos a distância do Brasil, seguindo 
a metodologia empregada por classifi cações universitárias tradicio-
nais. O EAD Ranking adotará critérios como a atenção dedicada a 
cada aluno, a infraestrutura tecnológica disponível dos cursos e sua 
reputação no mercado de trabalho (www.eadranking.com.br)

Eduardo Brito (*)

Obviamente, os investimentos em segu-
rança da informação são importantes, 

mas não resolvem todos os problemas, pois, 
em via de regra, as tecnologias de proteção 
estão dispostas em silos dispersos e descen-
tralizados com painéis de visualizações em 
várias consoles, difi cultando a consolidação 
de informações e correlação entre elas.  

A maior efetividade da proteção do 
ambiente de TI está na centralização e 
na criação de processos e metodologias 
que garantam que as tecnologias estejam 
efetivamente protegendo os vários ativos 
(endpoints, redes, aplicações, nuvem etc.), 
que as ameaças sejam monitoradas em 
tempo integral (24x7x365) e os incidentes 
tratados com foco e rapidez.

Um SOC (Security Operations Center) 
é o único local capaz de monitorar e tratar 
em tempo real as questões de segurança 
da informação, de forma centralizada, de-

Segurança da informação: sua empresa ainda 
vai ter um SOC

mação, alcançando os “quick wins” já nos 
primeiros dias de implantação. 

Concluindo, se sua empresa quer evoluir 
a postura de segurança de informação, ela 
vai ter que avaliar seriamente o investimen-
to em um SOC, não há como fugir disto.

 
(*) É Diretor Comercial da Logical IT, empresa 100% 

especializada em segurança da informação.

dicada e efetiva, pois em um SOC maduro, 
além de utilizar as melhores práticas des-
critas em diversos modelos de referência 
(NIST, ISO 27.001 etc.), é lá que o CSIRT 
(Computer Security Incident Response 
Team) atua com prontidão para evitar que 
os incidentes gerem impactos negativos. 
É também lá que estão consolidados todo 
o conhecimento e técnicas (AI – Artifi cial 
Intelligence, SOAR – Security Orches-
tration Automation and Response) para 
serem aplicados de forma adequada para 
lidar com as ameaças.

É sempre uma escolha difícil decidir se 
o SOC deve ser interno ou terceirizado. 
Algumas empresas impõem requisitos 
de conformidade que impedem a sua 
terceirização (neste caso a escolha está 
feita e o prazo de adoção é mais longo), 
mas a terceirização reduz drasticamente o 
“time-to-market”, propiciando a obtenção 
mais rápida de alto grau de maturidade 
e especialização em segurança da infor-

O mercado de tecnologias e serviços voltados para Segurança da Informação está em pleno 
crescimento, alavancado por casos de exploração de brechas e vulnerabilidades por criminosos 
cibernéticos, que causaram importantes impactos negativos para os negócios de empresas, além do 
surgimento de requisitos regulatórios e legais (LGPD, PCI/DSS, Bacen 4658, GDPR)

O Tribunal de Oriol, na 
Rússia, condenou ontem 
(6) a seis anos de prisão um 
dinamarquês pertencente às 
Testemunhas de Jeová por 
“extremismo” após 10 meses 
de julgamento. Dennis Chris-
tensen, de 46 anos de idade, 
foi preso junto com outras 
testemunhas em maio de 
2017, durante uma cerimônia 
religiosa em Oriol, a cerca de 
400 km ao sul de Moscou, 
informou a ‘BBC’.

A detenção ocorreu um 
mês depois que a Corte russa 
defi niu o movimento como 
uma organização extremista. 
Na ocasião, os outros religio-
sos foram libertados. Ainda 
de acordo com a publicação 
britânica, as Testemunhas 
de Jeová anunciaram que 
têm a intenção de recorrer 
da decisão. O julgamento de 
Christensen teve início em 
abril de 2018 e somente no 
fi nal de janeiro o Ministério 
Público pediu a condenação 
de seis anos e meio de prisão. 
Ele afi rma não ter cometido 

Após 10 meses, dinamarquês foi sentenciado

a 6 anos de prisão.

A declaração foi dada 
enquanto o Pontífice 
falava sobre sua viagem 

histórica aos Emirados Árabes 
Unidos. “Uma viagem breve, 
mas muito importante que, 
em continuidade com o en-
contro de 2017 em Al-Azhar, 
no Egito, escreveu uma nova 
página na história do diálogo 
entre cristianismo e islamismo 
e no compromisso de promover 
a paz no mundo a partir da 
fraternidade humana”, disse.

Durante a audiência, o 
líder da Igreja Católica agra-
deceu todas as autoridades 
dos Emirados e ressaltou a 
importância de seu encontro 
inter-religioso no memorial do 
Fundador dos Emirados Ára-
bes Unidos, Xeque Zayed bin 
Sultan Al Nahyan. Francisco 
garantiu que o documento 
sobre a fraternidade humana 
assinado em Abu Dhabi junto 

Declaração do Papa foi dada ontem (6), durante audiência no 

Vaticano.

Número de 
mortos em 
Brumadinho 
sobe para 150

Subiu para 150 o número 
de mortos no rompimento 
de uma barragem da Vale em 
Brumadinho, segundo balanço 
divulgado ontem (6) pela De-
fesa Civil. Outras 182 pessoas 
estão desaparecidas. Do total 
de vítimas, 134 corpos já foram 
identifi cados. Ou seja, após 13 
dias de buscas, mais da metade 
dos indivíduos supostamente 
atingidos pelos rejeitos ainda 
não foi encontrada.

O Corpo de Bombeiros já 
trabalha com a hipótese de 
que alguns corpos não sejam 
recuperados. As últimas víti-
mas foram achadas perto do 
estacionamento da unidade de 
tratamento de minério e de um 
vestiário.    O rompimento ocor-
reu no último dia 25 de janeiro, 
e a Vale, dona da barragem, 
ainda não conseguiu explicar 
o motivo do desastre.

Três funcionários da mine-
radora e dois engenheiros que 
atestaram a segurança do re-
servatório haviam sido presos, 
mas o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) determinou sua 
soltura na última terça-feira 
(5). (ANSA)
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‘Diálogo com Islã é decisivo 
para paz no mundo’, diz Papa
O papa Francisco disse ontem (6), durante audiência geral no Vaticano, que “o diálogo entre Cristianismo 
e islamismo são fatores decisivos para a paz no mundo”

se encontrar, respeitar e dia-
logar entre si, e que, apesar 
da diversidade de culturas e 
tradições, o mundo cristão e 
o mundo islâmico valorizam 
e protegem valores comuns: 
vida, família, sentido religioso, 
honra para os idosos, educação 
dos jovens e outros”, explicou.

Por fim, o Papa lembrou 
que “cerca de um milhão de 
cristãos vivem nos Emirados 
Árabes Unidos, incluindo tra-
balhadores originários de vá-
rios países da Ásia”, e revelou 
ter conhecido o representante 
da comunidade católica na 
Catedral de São José, em Abu 
Dhabi, mais idoso do país, que 
aos 92 anos, na cadeira de ro-
das e cego, ainda trabalha com 
sorriso no rosto. A viagem do 
Papa ao pais árabe ocorreu 800 
anos depois da visita de São 
Francisco de Assis ao Sultão 
al-Malik al-Kamil (ANSA).

com o Grande Imã de Al-Azhar 
condena “todas as formas 
de violência, especialmente 
aquela revestida de motivos 
religiosos”.

Segundo ele, ambos os lí-
deres se comprometeram em 

“difundir valores autênticos e 
a paz no mundo” numa época 
em que há forte tentação de ver 
um choque entre civilizações 
cristãs e islâmicas, além de 
considerar as religiões como 
fontes de confl ito. “É possível 

Rússia condena Testemunha 
de Jeová por ‘extremismo’

nenhum crime. 
Em abril do ano passado, o 

Ministério da Justiça da Rússia 
condenou e suspendeu todas as 
atividades religiosas das Tes-
temunhas de Jeová defi nindo 
a organização como “extre-
mista”. Além disso, ordenou 
o confi sco de propriedades da 
organização no país, onde o gru-
po tinha quase 400 entidades.  
As organizações de defesa dos 
direitos humanos, por sua vez, 
acusam as autoridades russas 

de perseguirem os religiosos. 
É estimado que há mais de 
170 mil testemunhas de Jeová 
no país. 

Os religiosos fazem parte 
de uma organização inter-
nacional, criada nos Estados 
Unidos, que compartilha pre-
ceitos de outras correntes do 
cristianismo, mas sua crença 
é baseada em uma interpreta-
ção própria da Bíblia, na qual 
seus fi éis não creem no poder 
de Jesus Cristo (ANSA).


