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Mercado de devices 
móveis chegando 

a 120 milhões 
de unidades 

A tecnologia wireless 
já conquistou seu 
espaço no mercado 
fonográfico

Equipamentos com fio 
saem das prateleiras 
e dão espaço a devi-

ces de conexão móvel, que 
além de mais práticos, tra-
zem incontáveis benefícios, 
tanto para o uso pessoal 
quanto para o corporativo. 
É o que aponta a mais recen-
te pesquisa realizada pela 
Counterpoint Research so-
bre o mercado de audíveis. 

De acordo com o estudo, 
somente no segundo trimes-
tre de 2019, foram vendidos 
27 milhões de aparelhos sem 
fio em todo o mundo – um 
acréscimo de 56% em rela-
ção ao trimestre anterior. 

As perspectivas comer-
ciais para a área são oti-
mistas. No final deste ano, 
o mercado global deverá 
atingir 120 milhões de uni-
dades, impulsionado por 
mercados como Estados 
Unidos, Europa e China. 

O Brasil acompanha esta 
tendência, o que indica uma 
mudança definitiva na pre-
ferência dos consumidores 
a favor dos headsets sem 
fio. O aumento desta predi-
leção são atribuídos, entre 
outros fatores, aos avanços 
na democratização da tec-
nologia wireless e também 
à redução de preços. Estes 
elementos combinados 
contribuem para que os 
aparelhos audíveis se po-
pularizem ainda mais já nos 
próximos dois a três anos.

À medida que as remessas 
aumentam para aparelhos 
sem fio, emerge também o 
uso de inteligência artificial 
(IA) na tecnologia de voz. 
Para cerca de 70% dos en-
trevistados abordados pela 
Counterpoint Research, 
este é um diferencial impor-
tante, que definiria compras 
futuras - uma grande janela 
de oportunidades para gad-
gets com este recurso.

Ao analisarmos, de ma-
neira pontual, o cenário 
exposto pela pesquisa, é 
possível constatar que as 
necessidades e prioridades 
dos usuários de devices de 
comunicação – como os 
headsets – hoje, são outras. 
O aumento expressivo do 
uso de tecnologias móveis 
mostra isso de maneira 

muito clara. E esta rápida 
transformação não se res-
tringe à vida privada. 

No ambiente corporativo 
– empresas alinhadas a esta 
nova vocação – já absorvem 
em suas rotinas aparelhos 
que eliminam ruídos, auxi-
liam na concentração e, por 
consequência, impactam, 
positivamente, na produ-
tividade dos funcionários. 
Estes gadgets permitem 
ainda a múltipla conexão 
e a comunicação remota – 
características tecnológicas 
que eliminam a necessidade 
de um espaço físico restrito/
delimitado para trabalhar, o 
que impacta diretamente na 
mobilidade dos profissionais 
e no alcance – que se expan-
de  - dos empreendimentos. 

Um dos grandes respon-
sáveis por esta quebra de 
paradigma, proporcionado  
pelo avanço tecnológico, é 
o investimento em pesqui-
sas. A Jabra, multinacional 
dinamarquesa referência 
quando se pensa em tec-
nologia na comunicação, é 
pioneira neste movimento. 

A empresa investe maci-
çamente em P&D e conta 
com uma equipe de 180 
colaboradores trabalhando 
diariamente no desenvol-
vimento de tecnologias 
voltadas para o universo 
do áudio e da comunicação. 
Um de seus últimos estudos, 
por exemplo, corrobora o 
que afirma a Counterpoint 
Research: mobilidade é 
fundamental.

Um estudo apresentado 
pela Jabra, constata que 
os profissionais do conhe-
cimento de hoje passam 
menos de 20% do seu 
tempo trabalhando dentro 
do escritório, o que signi-
fica que nos demais 80%, 
o profissional está em mo-
vimento. O dado comprova 
que os produtos criados 
tanto para atender quanto 
para mesclar as demandas 
pessoais e profissionais 
são os mais visionários do 
mercado atual. 

Por isso, é imprescindível 
que as empresas estejam 
atentas às tendências. O 
mundo está mudando ra-
pidamente, e aqueles que 
não acompanharem, ficarão 
para trás. 

(*) - É especialista em devices 
para comunicações unificadas e 

colaboração, e Gerente de Produtos 
na SigmaOne, distribuidora 

Jabra no Brasil.
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Você sabia que diferenciar 
um e-mail de phishing é 

muito simples? 
Esta época do ano, que vem depois 

do Natal, traz consigo uma nova 
era de vendas, durante a qual os 

cibercriminosos aproveitam o aumento 
do volume de transações digitais para 
lançar campanhas de phishing em bus-
ca de novas vítimas. A Check Point® 
Software Technologies Ltd. (NASDAQ: 
CHKP), fornecedor global líder em so-
luções de cibersegurança, alerta que, no 
ano passado, as tentativas de phishing 
aumentaram alarmantes 40,9%, com a 
criação de 1,5 milhão de novos sites de 
phishing todos os meses. 

“O phishing, que é um tipo de cibera-
meaça através da qual um cibercrimi-
noso tenta, fraudulentamente, coletar 
informações confidenciais que fingem 
ser uma empresa ou pessoa confiável, 
é um dos tipos de golpes cibernéticos 
de computador mais usados no mundo. 
Esse tipo de ataque tem uma grande 
porcentagem de sucesso, já que milha-
res de pessoas são vítimas de golpes por 
meio de e-mails que oferecem grandes 
descontos, vantagens exclusivas etc.”, 
diz Fernando de Falchi, gerente de En-
genharia de Segurança da Check Point 
do Brasil. “Muitos cibercriminosos 
aproveitam os tempos de recuperação 
das transações econômicas digitais para 
lançar campanhas de phishing e, assim, 
maximizar o impacto de suas atividades 
fraudulentas. Portanto, é essencial 
conhecer alguns aspectos básicos para 
lidar com esse tipo de risco cibernético 
e impedi-los”, acrescenta Falchi. 

Dicas para evitar phishing: 
1. A pressa nunca é um bom conse-

lheiro: os cibercriminosos tentam 
se passar por grandes empresas de 
distribuição ou varejo para apro-
veitar sua imagem e a confiança 
que geram nos usuários. Em geral, 
as mensagens que eles enviam se 
destacam por sua urgência e os 
convidam a aproveitar grandes des-
contos ou solicitar ao destinatário 
que verifique alguns dados pessoais 
por razões de segurança ou para 
evitar perder sua conta de usuário. 

2. Falta de personalização: os 
e-mails que fazem parte de uma 
campanha de phishing são comu-
nicações que dificilmente mostram 
proximidade com o destinatário e 

tendem a saudações generalizadas 
como "caro cliente", em vez de 
opções personalizadas que incluem 
o nome e o sobrenome do cliente. 
Além disso, em muitas ocasiões, o 
campo "Para" do e-mail, para quem 
o e-mail é endereçado, está vazio. 
Portanto, mostra que não chega até 
nós de uma empresa que realmente 
possui todos os nossos dados. Essas 
são indicações que mostram que 
não é uma comunicação oficial de 
uma empresa, mas que alguém está 
se passando por sua identidade 
para seu próprio benefício. 

3. Eles incorporam anexos ou 
vários links: embora seja verdade 
que um e-mail informativo envia-
do por uma empresa geralmente 
incorpore um link para que você 
possa visitar seu site, é normal 
que esse tipo de comunicação 
não inclua anexos ou muitos links. 
Os especialistas da Check Point 
apontam que é essencial não baixar 
nenhum tipo de arquivo se o reme-
tente do e-mail não for totalmente 
confiável. Eles também alertam que 
a diferenciação de um link malicio-
so é simples: basta passar o cursor 
sobre a URL (sempre evitando de 
clicar na URL) e ver o endereço 
ao qual o link realmente deriva. Se 
não for o site anunciado ou não for 
confiável, não deve ser clicado em 
nenhuma circunstância. 

4. Eles enviam o e-mail para uma 
conta que não está registrada 
em um serviço: o número de 
plataformas digitais nas quais 
estamos atualmente inscritos faz 
com que muitos usuários criem 
contas que usam exclusivamente 

para esse tipo de serviço, além 
daquelas eles já têm para uso pes-
soal, profissional e outros. Por esse 
motivo, quando um e-mail chega, 
é essencial perguntar-se primeiro 
se esse é o endereço com o qual 
estamos registrados, pois, se não 
for esse será um indicador claro de 
que alguém está tentando roubar 
nossas informações. 

 “O phishing é uma das ameaças mais 
antigas no mundo da cibersegurança 
e, embora esteja em um nível de 
desenvolvimento tecnológico mais 
baixo do que as novas gerações de 
ataques cibernéticos, sua taxa de 
sucesso permanece muito alta. No 
entanto, evitar seus efeitos é uma 
questão de um conceito básico sim-
ples: prevenção. Na Check Point des-
tacamos que, quanto mais cautelosos, 
mais informados e mais os usuários 
pensam antes de clicar, maior será 
seu nível de proteção contra esses 
tipos de riscos”, conclui Falchi. 

Além disso, a empresa também alerta 
para a necessidade de ferramentas de 
proteção que nos ajudem a navegar 
com segurança. A Check Point possui o 
software ZoneAlarm Exteme Security, 
cuja extensão gratuita Anti-Phishing 
Chrome Extension verifica e exclui 
sites antes que o usuário insira suas 
informações pessoais, alertando-os 
sobre se é um site seguro para uso 
ou um site de phishing. O ZoneAlarm 
também oferece, em sua versão Ex-
treme Security, proteção contra mais 
tipos de ataques cibernéticos, como o 
registro de pressionamentos de teclas, 
software de resgate ou infecção por 
vírus e malware avançados.

Tentativas de phishing aumentaram 40% no último ano 
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A atenção é a habilidade essencial para 
o aprendizado, fundamental para a lide-
rança atual, já que nos ajuda a resistir às 
distrações, inibir impulsos prejudiciais em 
nossas ações, postergar as recompensas 
na busca por metas e ficar preparados 
para aprender o necessário para chegar 
aos objetivos desejados.

Nas empresas o que mais se espera da 
liderança é que se mantenha em busca dos 
objetivos, mesmo diante de dificuldades 
e reveses, para deste modo coordenar os 
colaboradores na busca pelo sucesso nos 
resultados. Por isso, é fundamental que, 
diante de novas situações, o aprendizado 
(e a atenção sobre ele) seja fonte para 
liderar em tempos de transformações 
em alta velocidade, sejam elas digitais ou 
mercadológicas.

Quando os líderes ajudam seus cola-
boradores a otimizarem o aprendizado 
técnico e comportamental, fortalecem 
competências vitais à transformação 
digital e garantem uma nova velocidade 
de resposta em cenários mais instáveis.

É preciso lembrar, que este é um novo 
tipo de formação, tanto para colabora-
dores, quanto para os líderes no meio 
organizacional. Não há precedentes na 
forma de cultivar a habilidade de apren-
dizagem que estou falando, mas sei que 
os líderes que reforçam a preparação da 

atenção (suas e de seus colaboradores), 
bem como cultivam um ambiente de 
maior aprendizado, conseguem diminuir 
a ansiedade e dar melhores respostas 
diante da velocidade que a transformação 
digital impõe.

Como liderar uma empresa? Com-
preendendo um mundo mais amplo, 
entendendo o modo como as mudanças 
ocorrem, percebendo a interdependên-
cia dos aspectos físicos e digitais de 
um negócio. O modo certo de realizar 
esta empreitada ainda não está absolu-
tamente definido, mas de fato algumas 
premissas são efetivamente claras. É nas 
“soft skills” que estão nossas pistas para 

a maior consistência na adaptação das 
organizações e dos líderes. Autogestão, 
autoconsciência, empatia e habilidades 
sociais, são os principais fatores de 
sucesso, porque claramente a empresa 
pode comprar o último software do mer-
cado, a melhor máquina conectada, ter 
os melhores desenvolvedores técnicos, 
porém é a interdependência sistêmica 
entre pessoas que vai levar a organização 
a outro patamar no momento de entregar 
produtos ou serviços aos clientes.

O papel do líder na transformação 
digital é formar outros líderes para lidar 
com o futuro, lidar com o que ele mesmo 
não lidou. O que vamos fazer ainda não 
está claro dentro do universo organiza-
cional, nós sabemos sim que será novo e 
que precisaremos de pessoas que façam 
diferente do que fizemos até aqui, e este 
é um grande desafio. Afinal, como formar 
um sucessor sem ensinar “a fórmula de 
como lidar com a organização” já que 
tudo está em transformação? O foco é 
a atenção para aprender e reaprender 
constantemente.

(Fonte: Celso Braga - Sócio-diretor do Grupo 
Bridge, Psicólogo e Mestre em Educação, pós-

graduado em Psicodrama Sócio Educacional 
pela ABPS, Professor supervisor pela FEBRAP. 

Acumula experiência de mais de 25 anos em 
desenvolvimento humano e projetos de conexões 

educacionais e inovação.

Como liderar uma empresa: a velocidade que 
a transformação digital impõe aos negócios
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News@TI
Plataforma web para cálculos trabalhistas 

@A empresa Macdata Tecnologia desenvolveu uma solução que 
migra para dentro de softwares jurídicos toda a informação ge-

rada nos cálculos; eliminando erros de digitação de valores, de verbas 
e de reflexos. Muito trabalho e esforço operacional são eliminados 
a partir desta integração, liberando pessoas para atividades mais 
nobres ligadas a gestão dos processos jurídicos. Também desenvol-
veu um Portal Web que permite a solicitação de novos cálculos a 
qualquer momento e em qualquer lugar, por advogados internos do 
departamento jurídico da empresa ou por terceirizados. Isso agiliza 
os prazos de entrega dos cálculos uma vez que os pedidos ocorrem 
mais rapidamente de maneira on-line (https://www.macdata.net.
br/2019/01/08/como-produzir-calculos-trabalhistas-com-o-sctr-web/).

https://www.macdata.net.br


