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News@TI
Overdrives é indicada ao prêmio Startup Awards

@O Centro de Inovação da UNINASSAU – Centro Universitário 
Maurício de Nassau Recife, Overdrives, é uma das dez ace-

leradoras indicadas ao Startup Awards, principal premiação da 
área. A confi rmação aconteceu nesta segunda-feira (28), quando a 
organizadora do prêmio, a Associação Brasileira de Startups revelou 
a lista de indicados. O Startup Awards é a principal premiação do 
ecossistema brasileiro de startups. Dividido em 13 categorias, o 
prêmio reconhece, todos os anos, o trabalho de pessoas e empre-
sas inovadoras do segmento. Os vencedores serão apresentados 
no CASE, maior conferência de startups da América Latina, que, 
este ano, acontece nos dias 27 e 28 de novembro, em São Paulo.

ConvergeYou lança CY2Market

@Em novembro, a escola de negócios digitais ConvergeYou vai 
dar um incentivo extra para os interessados em preparar para 

as transformações digitais e atender às demandas do mercado. 
Em parceria com patrocinadores como Época Negócios, Pequenas 
Empresas & Grandes Negócios e Upstream, a escola desenvolveu 
um ciclo de workshops que custam apenas R$ 1,00. O objetivo é 
oferecer ao mercado conteúdo de qualidade e treinamentos para 
quem quer aprender, mas não pode investir no momento. Lançado 
na semana passada, o CY2Market foi criado nas versões presencial e 
online.   “As 250 vagas para os cursos presenciais se esgotaram em 
apenas 3 dias”, conta Eduardo Morais, co-fundador da ConvergeYou. 
Segundo ele, ainda é possível se inscrever nas mesmas condições 
para os workshops online. Os interessados podem acessar o site da 
ConvergeYou (www.convergeyou.com.br) para garantir sua vaga nos 
cursos de acontecem a partir do dia 6 novembro.

Finnet e Oracle fecham parceria

@A Finnet, empresa de tecnologia atuante há mais de 16 anos 
no desenvolvimento de soluções tecnológicas para gestão e 

automação fi nanceira, acaba de fechar parceria com a Oracle. Com 
o acordo fi rmado entre as grandes empresas, a brasileira Finnet 
passa a fazer parte da vitrine de parceiros da Oracle e os clientes 
da multinacional poderão ter acesso a toda a tecnologia do Robotic 
Process Automation aplicado aos processos fi nanceiros, por meio 
do ERP. Essa é a primeira parceria entre as companhias e o princi-
pal objetivo é que ambas possam trabalhar em sinergia para gerar 
negócios com novos produtos e agregar valor aos serviços.
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A ideia é aperfeiçoar 

mecanismos de 

monitorar pessoas 

especialmente ligadas 

ao governo e ao poder 

judiciário. 

Uma reafirmação que 
o papel da mídia é de 
fi scalizar o poder, ou 

manter a postura de Watch 
dog. Todos que servem o Es-
tado devem ter consciência 
que podem ter suas conversas 
gravadas e se tiverem interesse 
público, divulgadas para todos. 
Uma facilidade com o advento 
das redes sociais e um tempo 
onde não se consegue mais 
segurar informação. Assim, 
juízes, procuradores, políti-
cos, ministros e governantes 
de qualquer nível podem ser 
monitorados e seus diálogos 
divulgados. 

É claro que ninguém é in-
gênuo ao acreditar que a cada 
publicação há geração de crise 
política, com ameaças de um 
lado e outro e envolvimento 
da população muito mais 
emocional do que racional. A 
primeira questão a ser avaliada 
é: a quem benefi cia o processo 
de vazamento de conversas 
confi denciais? À democracia 
dizem uns, à oposição totalitá-
ria, dizem outros. Os debates 
e embates nas redes sociais 
ganham cada vez mais veloci-
dade e ferocidade.

O editor do site que divulga 
informações confidenciais, 
obtidas de maneira ilegal, 
através de escutas clandesti-
nas ou acesso a documentos 
considerados secretos pelo 
Estado. Mas a justifi cativa é 
que o jornalista tem compro-
misso com o que está escrito 
na constituição e não com o 
governo que está no poder ou 
a algum grupo de pressão. Os 
constitucionalistas reafi rmam 
que privacidade é um direito 
do cidadão. 

Ela pode ser violada tanto 
pelo Estado como por grupos 
interessados em enfraquecer o 
governo. O perigo é a facilidade 
de acesso para hackers de toda 
espécie movidos pelo mais 
diferentes objetivos. Graças ao 

aperfeiçoamento dos invasores 
é possível um monte de desvios 
entre eles casos de rapazes  
que vigiam namoradas, víde-
os de nudez ou descobertas 
de infi delidade conjugal que 
podem render chantagens de 
toda espécie. 

Uma vez obtida a informação 
ilegal nada mais pode impe-
dir que ela circule nas mais 
diversas plataformas e pode 
mesmo achegar  a assassinar 
reputações. Em geral, primeiro 
o internauta forma opinião 
sobre os personagens citados, 
depois, se houver possibilidade 
vai investigar se o que teve 
acesso é ou não uma fake News.

As pessoas mentem na web 
até a quem amam nas conver-
sas particulares. Imaginam que 
nunca nada vai ser divulgado, 
especialmente depois de apa-
gadas nos aplicativos, suposta-
mente seguros da espionagem 
dos hackers. O que importa 
mesmo são os chamados 
metadados, ou seja registros 
perfeitos de atividades da vida 
privada, como fotos postadas, 
para quem o espionado liga , 
que site acessa e o que compra 
através do e-commerce. 

Autoridades e cidadãos 
comuns esquecem que com 
o celular ligado podem facil-
mente ser hackeados e ter o 
conteúdo nas mãos de estra-
nhos. Não existe uma maneira 
segura cem por cento de fugir 
do monitoramento  de grandes 
corporações e governos diz 
Edward Snowden em entre-
vista a Veja. 

Para ele o vazamento da Lava 
Jato é útil – e pouco importa 
de onde veio a informação. 
Enquanto alguns países desa-
tivam programas de vigilância, 
como nos Estados Unidos, mas 
a Alemanha autorizou formas 
de vigilância em massa e a 
China está começando a usar 
o reconhecimento facial indis-
criminado. 

Essa prática se espalha rapi-
damente ao redor do mundo e 
ninguém sabe se a criptografi a 
vai ser capaz de enfrenta–lá.

(*) - É âncora e editor chefe do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).
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Black Friday: antes de mais nada 
priorize a reputação da sua 

empresa e esteja 100% preparado
Com um pouco menos de 40 dias para o fi m de novembro, o período da Black Friday está cada vez 
mais próximo

Lars Leber (*)

A data tornou-se um marco democrá-
tico quando se pensa em oportuni-
dades de vendas no varejo, inclusive 

os pequenos e micro negócios, que com 
aproveitam esse grande giro de estoque 
conseguem investir em novos produtos.

Estimativas apontam que de novembro a 
janeiro o mercado brasileiro tende a aque-
cer com a BlackFriday, seguida pelo Natal 
e com a liberação de recursos das contas 
do PIS/Pasep e do FGTS vem o estímulo 
para o consumo. Dos cerca de R$ 30 bilhões 
que deverão ser sacados até o fi m do ano 
R$ 9,6 bi podem chegar ao varejo, segundo 
a Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Ainda segundo estimativas, para a con-
sultoria GFK em 2019 a BlackFriday deve 
ter um aumento de 4% batendo a casa dos 
R$ 13,5 bilhões e para a CNC o Natal deve 
movimentar R$ 35,9 bilhões em 2019.

O cenário é animador e vale a pena focar 
nas vendas, no entanto, é fundamental 
lembrar que toda empresa precisa antes 
de tudo estar em dia com questões de 
compliance (estar em conformidade com 
leis e regulamentos externos e internos), 
o que assegura o melhor desempenho 
no fluxo operacional e financeiro da 
empresa.

É neste momento em que um componente 
mais que necessessário, imprescindível, 
deve mais do que nunca entrar em cena, 
o contador. Segundo pesquisa diagnóstica 
sobre contabilidade, realizada pelo SE-
BRAE, os contatos entre empreendedores e 
contadores acontecem em média 4,6 vezes 
ao mês, apenas para solucionar burocracias 
e problemas. São momentos como esses 

que abrem espaço para que os profi ssionais 
possam oferecer um verdadeiro serviço de 
consultoria contábil.

Ao ter sua gestão fi nanceira acompanha-
da diariamente, o varejista passa a contar 
com a segurança na tomada de decisões e 
com isso identifi car oportunidades como: 
quais produtos entrarão nas próximas 
promoções e liquidações, a margem de 
desconto, qual investimento em marke-
ting e até mesmo pensar as promoções 
relâmpago de forma estratégica, para não 
colocar em risco o patrimônio.

Além da gestão fi nanceira e contábil, 
existem dicas efetivas para os varejistas se 
prepararem antes da Black Friday, entre 
elas estão a validade de seu Certifi cado 
Digital, o teste da emissão das notas e 
cupons fi cais, pois elas são um recibo 
obrigatório após qualquer transação de 

TechCrunch

venda de produtos ou serviços, o ajuste 
no fl uxo de recepção e entrega de merca-
dorias, negociar preços e condições junto 
aos seus fornecedores, preferencialmente 
casando o pagamento com recebimento 
dos clientes.

Os varejistas nas vésperas da fase mais 
rentável do ano precisam se certifi car sem-
pre de que estão tomando a melhor decisão 
para o negócio, o que só é possível a partir 
do controle fi nanceiro constante. Por fi m, o 
importante é não sair no prejuízo, caso não 
tenha condições de realizar a Black Friday 
é melhor se organizar antes, priorizar a 
marca e a reputação da empresa e estar 
100% preparado para a data.

(*) É  country manager da Intuit Brasil, empresa 
multinacional com sede na Califórnia (EUA) que 

oferece soluções para planejar e simplifi car a vida 
fi nanceira de pequenas empresas e pessoas que 

trabalham por conta própria.

À medida que o uso de drones no setor 
comercial se expande rapidamente, anali-
samos se as medidas de segurança estão 
acompanhando o ritmo de tal expansão. 
Os avanços no setor de drones comerciais 
estão acontecendo a uma velocidade tal 
que estamos prestes a testemunhar o que 
Graham Trickey, diretor de IoT da GSMA, 
chama de "a internet dos céus".

A aplicação dos drones comerciais já 
pode ser encontrada em cinco importan-
tes setores, como no de varejo, como a 
Amazon que vem usando os drones para 
melhorar seus prazos de entrega; na agri-
cultura, no monitoramento de condição 
das colheitas; no setor de energia, com 
o fornecimento de leituras de medição 
de energia em tempo real e melhoria na 
segurança das inspeções humanas; no 
setor de construção civil, com o uso por 
trabalhadores com mais segurança; e, na 
segurança pública, usados para auxiliar 
nas operações de resgate.

No entanto, em abril de 2019, três voos 
que aterrissariam em Gatwick, no Reino 
Unido, foram desviados após a observação 
de drones no espaço aéreo. Em junho de 
2019, a observação de drones não auto-
rizados interrompeu as decolagens do 
Aeroporto Changi de Singapura: uma pista 
foi fechada e dezenas de voos atrasaram.

Estas notícias estão impactando cada 
vez mais o nosso dia a dia, e devem con-
tinuar no futuro, já que a Administração 
Federal de Aviação dos EUA (FAA) prevê 
que, até 2020, haverá sete milhões de 
drones no ar. Colocando isso em uma 
perspectiva, haverá dez vezes mais drones 
comerciais do que aeronaves tripuladas 
até 2020.

Este mundo novo e conectado, que vem 
trazendo muitas vantagens para a nossa 
vida cotidiana, engloba também desafi os 
em termos de privacidade de dados e 
segurança cibernética, sendo o mundo 
digital o maior risco de segurança para 
os drones atualmente.

Os governos precisarão desempenhar 
seu papel e criar a regulamentação e 
padronização que permitirão aos drones 
operar com segurança, incluindo a au-
tenticação e rastreabilidade de drones e 
quaisquer processos de dados.

Sendo necessário um sistema remoto 
de rastreamento de identifi cação que 
usa a mesma tecnologia que a indústria 
de telefonia móvel global, por exemplo. 
Possibilitando que os drones em voo 
estejam autorizados, rastreados e moni-
torados com segurança, permanecendo 

continuamente protegidos contra hackers 
e gerando registros completos de todas 
as suas ações.

Como todos os produtos que fornece-
mos em torno da autenticação, conecti-
vidade e cibersegurança, é possível criar 
um ambiente seguro para os drones que 
atenderão esse tipo de necessidades.

Enquanto continuarmo s focados na 
segurança dos seres humanos durante a 
evolução da tecnologia de drones e suas 
aplicações, poderemos realmente aguar-
dar ansiosos pela internet dos céus, em vez 
de temê-la. Para superar esses desafi os, 
é importante colocar o usuário fi nal no 
centro dessa refl exão e levar a confi ança 
digital para esse novo mundo conectado.

(Fonte: Letice Kubert é diretora comercial de IoT 
para a América Latina na Thales).

Drones e a internet dos céus
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Mulheres na TI: Startup cria programa e contrata dez consultoras para o seu time
No fi nal do mês de setembro aconteceu o 

Programa Hera - criado pela startup FC Nuvem 
com o objetivo de formar consultoras digitais 
para a área comercial de produtos Microsoft - 
foi um fi nal de semana de formação imersiva e 

gratuita, com capacitação completa em vendas 
digitais, do básico ao avançado em metodolo-
gias, técnicas e ferramentas de inside sales e 
também venda remota. O projeto em parceria 
com a Gama Academy recebeu a nota de 100% 

na pesquisa de satisfação. Após a formação, dez 
mulheres foram convidadas para trabalhar como 
consultoras digitais independentes licenciadas 
pela FC Nuvem, um dos principais parceiros da 
Microsoft Brasil.


