
Página 2

Geral
São Paulo, quinta-feira, 05 de dezembro de 2019

www.netjen.com.br

OPINIÃO
Robôs investidores: 
realidade ou fi cção?

Poderia muito bem 

ser uma cena de fi cção 

há algumas décadas, 

mas é algo que já 

está acontecendo com 

frequência em diferentes 

setores da sociedade. 

Robôs e programas de 
computadores estão 
cada vez mais inteligen-

tes e são capazes de executar 
tarefas complexas que impac-
tam a vida das pessoas. Apesar 
de um pouco assustador, esse 
movimento também pode ser 
visto como algo bastante positi-
vo. Afi nal, auxiliar pessoas com 
uso de tecnologia e inteligência 
artifi cial pode trazer diversos 
benefícios para a vida delas.

Um bom exemplo disso é o 
que está acontecendo atual-
mente no mercado fi nanceiro, 
uma área que até então tirava 
o sono de muita gente. 

O surgimento das fi ntechs 
e plataformas digitais trouxe-
ram democratização ao setor 
e novas oportunidades aos 
brasileiros, que de acordo com 
a pesquisa Global Consumer 
Insights, realizada pela PWC, 
são os maiores interessados em 
contar com assistentes virtuais 
para ajudá-los em diferentes 
tarefas do dia a dia. 

As ferramentas de gestão de 
investimentos já possibilitam 
consolidar seus investimen-
tos de forma automatizada, 
acompanhar a evolução de 
seu patrimônio e mensurar a 
performance de sua carteira 
de ativos. 

Entretanto, o mercado fi nan-
ceiro ainda pode ser bastante 
complexo e traz diversas parti-
cularidades. É preciso lembrar 
que a “melhor estratégia” 
sempre dependerá de seu 

perfi l e objetivos pessoais. Se 
robôs pudessem executar com 
excelência estratégias de in-
vestimentos, todas as pessoas 
fi nanceiramente seriam bem-
-sucedidas e não precisariam 
se preocupar com suas contas. 

Portanto, contar com o apoio 
e suporte de um consultor 
fi nanceiro, combinado ao uso 
destas tecnologias, para fazer a 
gestão de seus investimentos, 
pode ser a melhor opção!

A preocupação em relação 
ao uso de gestores digitais de 
investimentos ainda passa pela 
questão da segurança. Afi nal, 
meus dados estão seguros? 
Quem teria acesso a essas 
informações e como seriam 
utilizadas? 

O compartilhamento de 
dados já faz parte da nossa 
realidade e é somente com a 
análise de comportamentos e 
padrões que poderemos ser 
tratados com singularidade. 
A parte boa é que a maioria 
das soluções atualmente já 
utilizam rigorosos protocolos 
de segurança e criptografi a 
de dados. 

Em resumo, o surgimento de 
robôs e novas tecnologias não 
deve ser visto como algo pre-
ocupante, mas sim como uma 
alternativa para as pessoas me-
lhorarem seus rendimentos e 
diminuírem suas inseguranças 
em um setor complexo por na-
tureza. Imaginar que máquinas 
possam substituir investidores 
pode até render boas cenas de 
fi cção para o cinema. 

No mundo real, são apenas 
os assistentes necessários para 
trazer transparência e garantir 
que todos possam fazer ter 
condições de obter maiores 
lucros no futuro.

 
(*) - É economista e fundador do 

Fliper App.

Renan Georges (*)
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News@TI
Inovação leva o Serpro ao protagonismo na 
transformação digital

@ O Serpro é uma empresa que tem no seu DNA a marca da ino-
vação. Isso é facilmente constatado ao observar que, quando 

da sua criação, em 1º de dezembro de 1964, revolucionou o modo 
como a Fazenda Nacional tratava os dados, até então mecanizados, 
passando a processá-los automaticamente. Agora, ao completar 55 
anos, o Serpro se reinventa, passando a ser uma empresa de inteli-
gência de soluções tecnológicas inovadoras. “A empresa conquistou 
a posição de protagonismo na transformação digital tanto do governo 
quanto da sociedade, com a energia do seu capital intelectual, os seus 
empregados", destacou o diretor de Relacionamento com Clientes do 
Serpro, André de Cesero, durante a cerimônia em comemoração do 
aniversário da empresa, ocorrida no dia 3 de dezembro, em Brasília 
e nas localidades onde o Serpro possui regionais.

Uso de Inteligência Artifi cial e Machine Learning 
estão aumentando a efi ciência do marketing digital

@Nos últimos anos, o Marketing Digital defi nitivamente se tornou 
uma das maneiras mais práticas na oferta de experiências per-

sonalizadas, relevantes e oportunas no relacionamento entre marcas 
e consumidores, mas nos últimos anos tem percebido uma forte 
queda na sua efetividade, uma vez que 70% dos usuários da internet 
consideram anúncios digitais cada vez mais invasivos. Esse dado foi 
retirado de um estudo encomendado pela Rakuten Marketing con-
duzido pela Harvard Business Review Analytics Services que aponta 
o uso de Machine Learning (ML) e Inteligência Artifi cial (IA) como 
o fator principal na recuperação da credibilidade das estratégias de 
marketing digital. Segundo a análise que trouxe alguns números de 
pesquisa realizadas nos últimos dois anos, mais de 60% dos clientes 
pararam de fazer negócios com pelo menos uma empresa devido a 
uma experiência ruim que tiveram. Neste levantamento em especial 
realizado em 2017 com 25 mil consumidores em 33 países, , todas as 
categorias de serviços tiveram um aumento médio de 2,8% no índice 
de frustração dos clientes com as práticas de marketing e venda. Os 
motivos variam: não cumprimento de promessas, processamento 
inadequado de informações pessoais, entre outros (https://rakuten-
marketing.com/pt-br/content/hbr-marketer-and-machine/).

LastPass oferece experiência livre de senhas

@A LogMeIn Inc. (Nasdaq:LOGM) anuncia  a próxima grande 
atualização de sua solução recém lançada, o LastPass Identity, 

que introduz novas maneiras de funcionários acessarem seu trabalho 
sem depender de uma senha. Esta versão marca a próxima fase da 
estratégia de longo prazo da empresa para redefi nir a identidade na 
nuvem e expandir o LastPass for Business em uma oferta completa 
de identidade. Com base em sua tecnologia de gerenciamento de 
senha corporativa líder do setor, o LastPass Identity agora oferece 
uma experiência completa de login sem senha para funcionários em 
aplicativos, VPNs e dispositivos (PCs, Macs, e dispositivos móveis 
Android e iOS) por meio de autenticação biométrica nativa do dispo-
sitivo, logon único e integrações de identidade federada, ao mesmo 
tempo em que fornece à TI controle completo sobre todos os pontos 
de acesso (https://www.lastpass.com/solutions/passwordless-access). 

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Entenda a importância
da visibilidade em tempo real

para uma estratégia de segurança

Carlos Rodrigues (*)

Os ataques cibernéticos hoje vêm 
tanto de fora quanto de dentro da 
empresa, e a superfície de ataque 

continua a crescer com a migração de 
aplicações para a nuvem e a adoção da In-
ternet das Coisas. Além disso, a integração 
de sistemas de negócio, TI e tecnologias 
operacionais está fazendo com que as em-
presas tenham de repensar radicalmente o 
modo como usam os recursos tecnológicos 
para transformar a efetividade e a efi ciência 
das operações.

Na medida em que a transformação digital 
cria novas oportunidades para as ameaças 
cibernéticas, é natural que a segurança 
digital se torne uma prioridade para os 
negócios, que precisam estar atentos aos 
pontos cegos que tornam os cenários ainda 
mais desafi adores para os profi ssionais de 
segurança da informação.

Neste contexto, como as empresas po-
dem identifi car todas as vulnerabilidades 
e agir de forma proativa para remediá-las? 
A resposta está na visibilidade total para o 
time de segurança. Isso signifi ca que é pre-
ciso contar com monitoramento contínuo, 
com dados em tempo real das atividades 
relacionadas a ativos de alto valor – ou seja, 
os mais visados pelos hackers, como dados 
bancários ou de propriedade intelectual.

Como os hackers vão sempre explorar o 
caminho mais fácil para invadir o perímetro 
e então vão se mover lateralmente pela or-
ganização, a visibilidade deve incluir todos 
os ativos gerenciados e não gerenciados 
(como shadow IT, sistemas legados e IoT) 
e todos os caminhos de comunicação asso-
ciados. É preciso eliminar os pontos cegos 
para que as ameaças deixem de explorar 

esses meios.
Além disso, a visibilidade dos processos 

e das atividades da rede é crítica para de-
tectar violações de regras e políticas, bem 
como comportamentos suspeitos. Uma 
ferramenta de defesa importante nesse 
caso inclui os sistemas automatizados de 
detecção, que buscam ameaças de forma 
proativa e oferecem insights para investigar 
ou remediar ameaças para reduzir os danos 
nos casos de uma invasão, bloqueando a 
ação dos cibercriminosos antes que os 
dados sejam roubados.

Para isso, as soluções de segurança 
precisam ser implementadas para coletar 
os dados relevantes ao longo de todo o 
ambiente, garantindo o entendimento de 
cada comunicação em cada porta. Neste 
contexto, os algoritmos de machine-

Suntech

-learning podem levar a estratégia além, 
permitindo antecipar as ações dos hackers 
e impedindo os movimentos laterais dos 
cibercriminosos dentro da rede.

Outro aspecto importante da visibilidade 
em tempo real é a possibilidade de contar 
com dados do que é considerado um “com-
portamento normal” dentro da empresa. 
Isso é fundamental especialmente na 
identifi cação de atividades anormais de 
algumas ameaças internas.

Em suma, a visibilidade em tempo real é 
importante para transformar a estratégia de 
segurança, ajudando a deixar para trás uma 
postura reativa para adotar ações proativas 
para combater ameaças avançadas, forne-
cendo vantagens decisivas no combate às 
ameaças cibernéticas.

(*) É vice-presidente da Varonis para a América Latina.

A visibilidade em tempo tem um papel crítico na estratégia de segurança das empresas. Especialmente 
diante da proliferação de dispositivos conectados, que tem tornado o perímetro cada vez mais 
tênue, com o ambiente se tornando ainda mais complexo, apenas a visibilidade permite às empresas 
combater adversários cada vez mais sofi sticados

Como a venda de smartphones 
usados pode gerar lucro?

O mercado de smartphones se reinventa 
a cada dia, de modo que, todos os anos, 
muitos consumidores, antenados nas 
tendências, aguardam ansiosamente o 
lançamento de uma nova linha ou modelo 
de determinada marca. Neste momento, 
uma questão importante que deve ser 
levada em consideração é o que fazer 
com o telefone antigo, na hora de pegar 
um novo?

A dúvida ainda é frequente entre a popu-
lação. Apesar disso, o mercado de buyback 
(nome usado para produtos seminovos) 
não para de crescer, inclusive no univer-
so de smartphones. Hoje em dia, muitas 
empresas de telefonia, consumidores no 
geral e o varejo como um todo viram na 
compra e venda de aparelhos usados uma 
oportunidade de negócio. 

Dessa maneira, o consumidor tem di-
ferentes formas de se desfazer daquele 
telefone que está guardado no fundo da 
gaveta. Caso ele opte por receber o valor 
do aparelho, é preciso buscar por uma 
empresa que ofereça o melhor custo/
benefício pelo seu smartphone. Para 
facilitar na busca, e ainda para aqueles 
que fi cam com receio de comprar online, 
hoje, muitas instituições possuem lojas 
em ambiente virtual e físico.

Além disso, é possível usar o aparelho 
como moeda de troca. Nesse sentido, ao 
optar pela venda, o consumidor consegue 
descontos na compra de um smartphone 
premium, por exemplo. Outra opção, ain-
da, é trocá-lo por outro mais moderno que 
o antigo, também usado, pagando apenas 
a diferença proposta pelo vendedor. 

Sustentabilidade com a venda e smar-

tphones usados

Além de obter renda com a venda 
de aparelhos seminovos, outro ponto 

Busque pelas melhores opções!

Dado os benefícios do mercado de 
buyback com smartphones, fi nalizo des-
tacando que essa prática, mesmo ainda 
sendo pouco popular no Brasil, vem se 
expandindo e merece nossa atenção. Afi -
nal, encontrar uma alternativa sustentável 
e lucrativa para o descarte de celulares 
não utilizados, é uma ótima opção para 
quem troca seu aparelho ano após ano. 

Para tanto, é essencial buscar por em-
presas confi áveis, que visam atender o 
cliente de forma honesta e transparente!

(*) É CEO e co-fundador na Brused, plataforma de 
compra e venda de dispositivos eletrônicos, que 

está no mercado desde 2013 e tem como premissa: 
pagar o melhor preço por um aparelho usado. A 

companhia cresce de 30 a 40% ao ano, desde que 
foi fundada. Com duas lojas físicas (uma na Av. 
Paulista e outra no Shopping Metrô Tucuruvi), a 

perspectiva é abrir mais lojas físicas até 2020.

positivo com essa prática – acredito que 
o principal – é a diminuição de resíduos 
eletrônicos descartados, que envolve 
computadores, impressoras, tablets e 
smartphones. 

Para se ter uma ideia, de acordo com o 
estudo Global e-Waste Monitor de 2017, 
realizado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), o Brasil lidera a produção 
de lixo eletrônico na América Latina, com 
1,5 mil toneladas anualmente. O país é o 
sétimo maior produtor de lixo eletrônico 
do mundo, fi cando atrás apenas da China, 
Estados Unidos, Japão, Índia, Alemanha e 
Reino Unido, respectivamente. 

Desta maneira, a reutilização de ce-
lulares usados é uma ótima opção para 
reduzir o número de descartes indevidos 
de eletrônicos.
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