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OpiniãO
Como manter a 

empregabilidade em 
tempos de crise?

Falar de 
empregabilidade em 
tempos de crise não é 
uma missão fácil

O que tenho presencia-
do e vivido com meus 
clientes me fez ter 

vontade de contribuir ainda 
mais com a sociedade, com 
as pessoas, com você que 
agora se vê perdido. Tenho 
tido resultados muito bons 
com meus clientes, apesar 
da crise declarada estamos 
vivendo ela de maneira 
diferente, não queremos 
desafiá-la e sim apoiá-la para 
que haja um revés, talvez 
este seja o segredo. 

Tenho observado que 
quando praticamos os que 
chamo de pilares da em-
pregabilidade conseguimos 
aumentar nossas forças in-
teriores e consequentemen-
te nossa performance. Aqui 
deixo algumas sugestões:
1º) Trabalhe na sua área 

de vocação - Quem 
tem atuado na sua área 
de talento, com um me-
nor esforço tem obtido 
maiores resultados;

2º) Desenvolva suas 
competências - Atue 
fortemente potencia-
lizando suas forças, 
coloque-as em prati-
ca e neutralize suas 
fraquezas, para isto 
o primeiro passo é 
identifica-las;

3º) Seja íntegro - Sua 
integridade não deve 
ser questionada, por-
tanto a preserve, viva 
pelos seus valores, mas 
não se esqueça que os 
outros também os tem; 

4º) Seja relacionável - 
Não basta ter uma rede 
de relacionamentos, 
promova sua rede, 
promova encontros e 
deixe claro o que vc 
faz e seus sonhos. Sirva 
também, doe-se. Só 
recebe quem doa;

5º) Promova seu Bem-

-estar - Ninguém quer 
contratar ou ter um 
colaborador que não 
tenha uma boa saúde 
física e mental. Faça 
seu checkup, atue na 
prevenção e desen-
volva sua inteligência 
emocional.

6º) Tenha fontes al-
ternativas - Idealize 
seu plano B, C, D .... 
distribua suas receitas, 
seja criativo e inovador. 
Não seja suicida, nem 
pego de surpresa. Viva 
o hoje sem se esquecer 
de projetar o amanhã;

7º) Promova sua segu-
rança - Não arrisque 
tudo, tenha uma reser-
va financeira;

8º) Autoconfiança - Não 
deseje só o que o vizi-
nho tem ou o que é, 
acredite em você e faça 
seu melhor;

9º) Inove - Faça coisas di-
ferentes, se reinvente 
todos os dias. As frus-
trações e decepções 
não deixarão de existir 
mas se você mudar 
o prisma aumentará 
sua visão e encontrará 
outros caminhos.

  Não busque culpados 
ou justificativas, aja 
com sabedoria e cora-
gem;

10) Escolha pela vida - O 
mundo é para todos, 
mas nem todos ocu-
pam seu lugar. Viva 
em harmonia com seus 
princípios, com seu 
propósito, com seus 
talentos que os resulta-
dos certamente virão.

Olhe para dentro de você, 
você tem que conhecer os 
riscos externos, mas só os 
vencerá se desmistificar seu 
espelho.

(*) - É Mestra em Administração 
do Desenvolvimento de Negócios 

pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Gestora Empresarial 

pela FGV e Pedagoga com foco em 
Orientação Educacional e Vocacional, 

palestrante e escritora.

Andrea Deis (*)

Como a Inteligência Artificial 
transformou a segurança da informação?

Luiz Penha(*)

Cada vez mais sentimos os efeitos 
práticos da Transformação Digi-
tal no cotidiano empresarial. Isso 

se aplica em diversas frentes, desde 
ferramentas simplificadoras a sistemas 
de gestão organizacional. O conceito 
de Inteligência Artificial reflete direta-
mente nesses fatores, mas destaca-se 
igualmente como uma nova forma de 
se enxergar a segurança da informação.

Organizações de todos os tamanhos 
se deparam com um fluxo pesado de 
dados relativos a empregados e clientes, 
e um dos maiores desafios é garantir a 
integridade desse conteúdo a fim de evi-
tar vazamentos e abordagens indevidas. 
Com a chegada da Lei Geral de Prote-
ção de Dados (LGPD), a urgência do 
assunto aumentará consideravelmente.

No último panorama estabelecido 
pelo Relatório de Riscos Globais do 
Fórum Econômico Mundial, especia-
listas classificaram fraudes e ataques 
cibernéticos como um dos grandes ma-
les do cenário atual. Para companhias, 
essa insegurança pode 
ser determinante para o 
insucesso do negócio.

É possível se defender 
de ameaças digitais e evi-
tar falhas críticas. Nesse 
artigo, explicarei o papel 
da Inteligência Artificial 
na missão de se criar um 
sistema de segurança 
informacional eficiente. 
Acompanhe!

Afinal, como a IA fun-
ciona?

Quando cedemos ao 
imaginário popular, pen-
samos em Inteligência 
Artificial como robôs 
automatizados realizando 
tarefas de forma padronizada. Apesar 
de existir certa coerência nessa ideia, os 
processos que envolvem a terminologia 
são bem mais complexos e subjetivos.

Softwares e dispositivos que buscam 
desenvolver, com fidelidade, o raciocí-
nio humano em sua maior essência. Na 
prática, as máquinas estão preparadas 
para aprender e retirar conclusões 
de informações disponíveis em suas 

memórias. É inegável a influência 
direta do avanço tecnológico como 
fator potencializador do uso da IA nas 
empresas. Com o tempo, encarou-se 
a alternativa como uma grande aliada 
em funções distintas, principalmente 
em termos de proteção e segurança.

Observar padrões de comportamen-
to e identificar, através de análises 
assertivas, chances reais de ameaças 
e anormalidades. Com essa premissa, 

podemos nos aprofun-
dar nos reais benefícios 
por trás da Inteligência 
Artificial.

Protagonismo na segu-
rança da informação

Partindo para o campo 
de soluções de análise, 
a unificação de IA e se-
gurança da informação 
tem se mostrado uma 
alternativa de valor para 
executivos que desejam 
implementar um sistema 
coeso de proteção de 
dados.

O valor informacional 
cresceu exponencial-
mente nos últimos anos. 

Trata-se de um ativo das empresas, e 
o nível de exigência, tanto do mercado 
consumidor, quanto do governo através 
de formatos regulatórios, acompanhou 
essa tendência. Os antivírus, que antes 
limitavam-se a identificar arquivos 
maliciosos compatíveis com registros 
anteriores, agora serão otimizados.

Com alto poder analítico, a Inteli-
gência Artificial será responsável por 

examinar uma alta quantidade de 
dados, inofensivos e prejudiciais, a 
fim de formular um algoritmo sobre 
eles. Através do parâmetro criado, os 
sistemas de segurança terão facilidade 
em identificar potenciais riscos à infra-
estrutura interna. Há de se destacar 
que a IA também conta com o poder de 
aperfeiçoamento gradual, aprendendo 
com suas próprias projeções.

Porta de entrada para o Compliance
Uma cultura organizacional orientada 

para o Compliance é um dos objetivos 
compartilhados pela grande maioria 
das empresas nacionais. Com o passar 
do tempo, evidencia-se a importância 
de uma política interna comprometida 
em respeitar normas vigentes e perma-
necer em harmonia com a lei. Isso têm 
relação direta com a implementação 
da Inteligência Artificial como pilar 
sistêmico.

Afinal, a segurança de uma organiza-
ção vive interligada com a economia da 
mesma. Se uma falha crítica ocorrer, o 
prejuízo não refletirá somente na repu-
tação, mas na saúde financeira como 
um todo. As ameaças são variadas e os 
efeitos, dependendo da gravidade do 
caso, podem desestabilizar um negócio.

A ocorrência de ataques cibernéticos 
e vazamentos de dados é real, cabendo 
aos líderes a oportunidade de utilizar de 
um olhar estratégico para transformar 
a perspectiva de segurança em suas 
empresas. E você? Sente que poderia 
melhorar esse aspecto em seu cotidiano 
empresarial? Participe desse debate e 
faça essa reflexão!

(*) É Co-founder e COO da Nextcode.

Uma das grandes contribuições desse fenômeno tecnológico repousa na proteção de informações 
armazenados pelas empresas
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News@TI
Golpe do Coronavirus é o mais novo ataque 
de phishing

@À medida que o medo sobre o coronavírus continua a se espalhar 
pelo mundo, cibercriminosos aproveitam o tema para enviar 

e-mails de phishing usando uma variedade de táticas e uma ampla 
gama de alvos. Algumas campanhas de phishing estão incorporando 
domínios falsos projetados para se parecerem com os Centros de 
Controle e Prevenção de Doenças dos EUA e a Organização Mundial 
de Saúde (OMS). O phishing é um dos métodos mais comuns e efica-
zes de cibercriminosos. Ele é simples, de baixa tecnologia e explora 
emoções humanas, como o medo, para enganar usuários inocentes 
e induzi-los a clicar em links maliciosos (Fonte: www.allot.com).

ClearSale adquire Send4

@A ClearSale, empresa líder em soluções antifraude, acaba 
de adquirir a Send4, empresa que atua na automatização de 

processos de logística reversa para e-commerce. Com a aquisição, a 
ClearSale pretende promover maior confiança entre consumidores e o 
varejo eletrônico, trabalhando para evitar e minimizar as fraudes nos 
canais de compra. A companhia é responsável por 85% das análises 
de informações antifraude do varejo online, tendo evitado mais de 
R$ 1,4 bi em prejuízos para o varejo eletrônico em 2018.

Scanners para todos os tipos de necessidade

@A Opticon conta com a 
Família de Scanners OPN, 

produtos que proporcionam 
versatilidade e rapidez na cap-
tura de dados. Leves, potentes 
e intuitivos, são soluções perfeitas 
para facilitar as tarefas diárias do varejo, 
uma vez que possuem fácil mobilidade e permitem 
serem emparelhados com qualquer dispositivo (como 
Smartphone) por meio do Bluetooth, garantindo alto desempenho 
e sem falhas (www.opticon.com).

São Paulo, sábado a quarta-feira, 22 a 26 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
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“Organizações de 
todos os tamanhos 
se deparam com 
um fluxo pesado 
de dados relativos 
a empregados e 
clientes, e um dos 
maiores desafios 
é garantir a 
integridade desse 
conteúdo a fim de 
evitar vazamentos 
e abordagens 
indevidas

Empreendedoras de tecnologia serão aceleradas 
e receberão investimento de R$100 mil

A Prefeitura de São Paulo vai lançar 
o Mulheres Inovadoras, programa 
desenvolvido para fomentar a parti-
cipação de mulheres no empreende-
dorismo e na liderança de negócios 
voltados à área de tecnologia. A inicia-
tiva selecionará 20 startups lideradas 
por mulheres para receber aceleração 
e destas, cinco serão premiadas com 
R$ 100 mil cada.

O programa é resultado do acordo 
de cooperação técnica firmado entre 
o Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Telecomunicações 
(MCTIC), a Finep - Financiadora de 
Estudos e Projetos e a Prefeitura de 
São Paulo, por meio da Ade Sampa, 
entidade vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Tra-
balho. As ações contam ainda com o 
apoio da Founder e da Rede Mulher 
Empreendedora (RME).

Com a experiência das instituições 
em coordenar programas de capacita-
ção no desenvolvimento de empresas e 
empreendedores, o Mulheres Inovado-
ras estimula o protagonismo feminino 
em um setor do mercado de trabalho 
nacional dominado por homens.

“O número de mulheres em cargos 
de liderança em empresas brasilei-

ras ainda é muito pequeno. No caso 
de áreas tecnológicas, o índice se 
mostra ainda menor com apenas 
4% de mulheres atuando como 
vice-presidentes e 6% liderando 
diretorias”, comenta a secretária 
de Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, Aline Cardoso. “O Pro-
grama Mulheres Inovadoras surge 
justamente com a preocupação de 
colocar em evidência o protagonismo 
feminino empoderando mulheres 
para promover a igualdade de gênero 
no mercado de trabalho”, completa.

O programa será executado durante 
quatro meses. A primeira ação será 
um evento imersivo realizado no dia 

12 de março, com palestras voltadas 
ao empreendedorismo feminino e 
trocas de experiências ministradas 
por especialistas no tema. No local, 
técnicos das instituições realizadoras 
irão tirar dúvidas das interessadas e 
ajudarão nas inscrições para o curso, 
que encerram no dia 16 de março. 
Podem participar empreendedoras 
de todo o Brasil.

A aceleração das startups selecio-
nadas começa no início de maio e o 
resultado da premiação será publicado 
em julho.

Segundo Paulo Alvim, secretário 
de Empreendedorismo e Inovação 
do MCTIC, "o MCTIC atua em vários 
programas de apoio ao empreende-
dorismo inovador, segmentados por 
temas, estágios de desenvolvimento 
de negócio, demanda de capital. O 
programa Mulheres Inovadoras segue 
essa lógica, oferece oportunidades 
voltadas especificamente a mulheres 
que desejam empreender e promove a 
diversidade no ecossistema brasileiro 
de startups".

As inscrições para participar da 
seleção de projetos podem ser feitas 
pelo site www.bit.ly/inscricaomulhe-
resinovadoras.
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