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OpiniãO
Navegar é preciso, mas 

como fazer isso sem 
se expor tanto aos 

riscos da vida digital?

No mês de fevereiro 
foi comemorado o Dia 
da Internet Segura, 
data que tem como 
objetivo conscientizar 
as pessoas sobre o 
uso responsável da 
internet

Isto porque, com o passar 
dos anos, estamos nos 
expondo cada vez mais 

aos riscos das redes e isso 
aumenta as possibilidades 
de um ataque hacker. No 
Brasil, de acordo com as 
informações do DFNDR 
Lab, laboratório especia-
lizado em cibersegurança 
da PSafe, 120,7 milhões de 
ataques cibernéticos foram 
detectados no primeiro se-
mestre de 2018. 

Esses números são ligados 
a links maliciosos que estão 
em aplicativos de mensa-
gens como WhatsApp. Além 
dos phishings e golpes com 
publicidade. Mas desde que 
o programa de espionagem 
dos Estados Unidos veio 
a público pelo analista de 
sistema Edward Snowden, 
muita gente passou a ter 
outros olhos quando o as-
sunto é segurança no uso 
da internet. Afinal, nunca 
se sabe quem pode estar 
por atrás de um dispositivo 
eletrônico analisando ou 
roubando seus dados.

Esse caso despertou a 
atenção não só da popula-
ção estadunidense, como 
também da brasileira, já 
que por aqui, muitas pes-
soas têm acesso à internet 
e se expõe diariamente 
nas redes, o que facilita a 
invasão de um hacker. Se-
gundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD-C), 70,5% 
dos lares brasileiros pos-
suem internet.

Em vista disso, muitas 
ferramentas que buscam 
segurança vêm sendo de-
senvolvidas desde então 
para melhorar a experiência 
do usuário enquanto nave-
gam na web. Em algumas 
estruturas organizacionais 
existem colaboradores fo-
cados em manter a rotina 
de segurança para todos e 
compartilham dicas básicas 
que podem fazer total dife-
rença ao navegar em uma 
rede, como:
1. Crie senhas fortes 

– Ao criar uma senha, 
evite que ela tenha liga-
ção com o seu CPF, data 

de nascimento, nome e 
sobrenome, visto que, 
são fáceis combinações 
para hackers descobri-
rem. Procure misturar 
letra maiúscula com 
minúscula, números e 
pontuações.

2. Troque de senha com 
frequência – Usar a 
mesma senha em todos 
os sites e redes sociais 
pode colocar seus da-
dos em risco, pois se 
um hacker descobrir, 
provavelmente tentará 
acessar suas outras 
contas. O ideal é sempre 
trocar com frequência 
suas senhas.

3. Evite acessar o Wi-Fi 
público – Muitos bares 
e restaurantes oferecem 
Wi-Fi gratuito para seus 
clientes, mas essas co-
nexões não são seguras 
e podem dar brecha para 
hackers entrarem na sua 
rede. Por isso evite fazer 
pagamentos ou acessar 
algum dado confidencial 
nessas horas.

4. Atualize seus dispo-
sitivos eletrônicos 
– Embora a atualização 
seja algo muitas vezes 
chato a se fazer, é um 
modo de garantir que 
seu dispositivo eletrô-
nico receba os últimos 
pacotes de dados que 
as empresas oferecem e 
isso inclui os serviços de 
segurança do software.

5. Cuidado com determi-
nados links das redes 
sociais – Diariamente 
recebemos links nas re-
des sociais para acessar, 
mas o fato é que devemos 
tomar cuidado, pois mui-
tos são alvos constantes 
de golpes. 

 Por isso, caso tenha inte-
resse em algum conteú-
do, procure ver se aquilo 
é verdadeiro, entre em 
contato com as lojas e 
verifique, por exemplo, 
se aquela promoção é 
real. Isso também serve 
para os links que rece-
bemos todos os dias via 
WhatsApp, via e-mail e 
via SMS. 

Dentre esses links, deve-
mos nos atentar principal-
mente aos “compactos”, 
como bit.ly, pois são esses 
que temos maior dificulda-
des em identificar se se trata 
trata de um golpe ou não.

(*) - É diretor de Ciberinteligência 
da Cipher.

Fernando Amatte (*)

Cinco dicas para realizar 
a gestão documental 

adequada em sua empresa
Rodrigo Reis (*)

Quanto mais conteúdo puder 
embasar a tomada de decisão 
dos executivos, melhor. A 

questão, porém, é como fazer com 
que estes dados cheguem de forma 
eficiente, rápida e, principalmente, com 
qualidade. Organizações com muitos 
documentos perdem muito tempo até 
encontrarem o que precisam e ainda por 
cima correm o risco de bagunçar ainda 
mais o processo. É necessário realizar 
uma gestão documental que facilite a 
rotina de todos e não comprometa a 
produtividade. Confira cinco práticas 
que auxiliam nessa tarefa:

1 – Busque uma solução de gestão 
eletrônica de documentos

A primeira dica é justamente com-
preender que o processo de gestão 
documental não precisa ser feito manu-
almente. Hoje, há soluções tecnológicas 
que realizam não só a digitalização, 
como organizam o próprio fluxo e cata-
logam de forma eficiente para facilitar 
a busca posterior. Essa prática faz com 
que todos os documen-
tos sejam organizados 
na mesma plataforma 
no mesmo momento em 
que suas versões digitais 
forem criadas, desbu-
rocratizando as tarefas 
e poupando tempo dos 
colaboradores. 

2 – Divida os arquivos 
de acordo com tema 
e uso

Para facilitar ainda mais 
a gestão de documentos, 
uma boa prática que a 
empresa pode adotar é 
separar os arquivos de 
acordo com o tema, de-
partamento e também 
pela forma de uso.  Assim 
cria-se uma padronização 
que deixará mais fácil a 
categorização e busca dos documentos 
por qualquer membro da empresa, faci-
litando também a aplicação de sistemas 
de GED em sua organização.

3 – Determine políticas 
de acesso dos documentos

O tópico acima leva a 
uma necessidade cada 
vez maior dentro das 
empresas: a definição de 
uma política e de regras 
transparentes sobre o 
uso dos documentos. É 
importante ter padro-
nização para facilitar a 
gestão, criando palavras-
-chave comuns a todos os 
times e tipos de arquivos. 
Além disso, é essencial 
determinar níveis de 
acesso entre os colabo-
radores e normas para 
digitalização e transporte 
destes documentos. As-
sim, evita-se o risco de 
perda ou de vazamento 
de dados sigilosos da 
companhia.

4 – Crie fluxos de trabalho 
e digitalização

A partir do momento em que houver 
tecnologia e políticas de uso, a empre-

sa pode passar para o planejamento 
de um workflow que atenda às neces-
sidades da organização. O fluxo de 
trabalho permite que a digitalização 
seja contínua e, principalmente, sem 
erros, reduzindo arquivos duplicados 
ou com palavras-chave mal formula-
das. Assim, é possível criar uma rotina 
de busca eficiente e que otimiza o dia 
a dia dos colaboradores.

5 – Não deixe de fazer backups
Por fim, por mais eficiente que 

seja o sistema cloud ou o próprio 
servidor que armazena os arquivos 
digitais, uma boa prática consiste 
em manter backup desses docu-
mentos digitalizados, pelo menos os 
principais e em um local diferente 
do original. Nunca se sabe quando 
pode acontecer algum problema tec-
nológico que impeça o acesso deste 
conteúdo ou até o risco de algum 
ataque cibernético.

(*) É diretor comercial e sócio da Reis Office, 
empresa líder em outsourcing de impressão 
e soluções para digitalização, transmissão e 

armazenamento de documentos.

Hoje, ter as informações adequadas em mãos na forma de relatórios e documentos é um dos fatores 
que explicam o sucesso de qualquer negócio
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News@TI
Circle é a primeira aceleradora de martechs 
do Brasil

@A Circle Aceleradora, um ecossistema de inovação que 
conecta startups e empresas, que através da tecnologia 

otimizam processos, trazem insights e definem estratégias de 
marketing on e off-line, é a pioneira aceleradora de martechs 
do Brasil. As startups proliferaram tão rapidamente e em tan-
tos segmentos diferentes que se tornou necessário ramificar 
ainda mais o segmento. Atualmente, o mercado de martechs 
representa 2,31% das startups mapeadas no Startupbase, 
base de dados oficial do ecossistema brasileiro de startups 
produzido pela Associação Brasileira de Startups. Esse nú-
mero representa o 10º maior segmento. A aceleradora surgiu 
na busca pela inovação e expansão da Netza, criando um 
ambiente compartilhado, onde há a pluralidade de discursos 
que possibilita um fluxo de negócios circular e múltiplo.

São Paulo, terça-feira, 03 de março de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“Organizações com 
muitos documentos 
perdem muito 
tempo até encontrar 
o que precisam 
e ainda por cima 
correm o risco de 
bagunçar ainda 
mais o processo. 
É necessário 
realizar uma gestão 
documental que 
facilite a rotina 
de todos e não 
comprometa a 
produtividade

Os parâmetros para produtividade foram redefinidos
Sabe aquela história infantil que narra a 

corrida entre uma lebre e uma tartaruga? 
Na era digital, bem que ela poderia ganhar 
uma nova versão, na qual a lebre levaria 
a competição a sério e completaria o per-
curso antes mesmo da adorável tartaruga 
começar a se mover. Deste modo, talvez 
sejamos mais eficazes em orientar as novas 
gerações sobre a urgência de redefinirmos 
nossos parâmetros de produtividade. Para 
isso, o conceito “fazer mais com menos” 
é o mais prático e aceitável.

Do clássico infantil para a vida real, 
recentemente a China assombrou o mun-
do e mostrou que é possível construir 
hospitais enormes em pouco mais de dez 
dias. Levando em conta o primeiro deles, 
o Houshenshen, que tem área de 25 mil 
metros quadrados e capacidade para 1 mil 
leitos, os fatores planejamento, organiza-
ção e produtividade foram fundamentais. 
O processo foi agilizado com base em 
construções pré-fabricadas, que redu-
ziram drasticamente o tempo que seria 
gasto em uma obra convencional, porém, 
antes disso, foram necessários dezenas 
de tratores para nivelar o terreno e para 
assegurar a velocidade da edificação, uma 
equipe com 7 mil pedreiros, eletricistas, 
carpinteiros e encanadores, ou seja, a mão 
de obra e a produtividade ditaram o ritmo 
da construção.  

Para os mais céticos, vale lembrar que 
o país já coleciona arranha-céus construí-
dos em menos de um mês. Com o mesmo 
modelo de construções pré-fabricadas, o 

Mini Sky City é um prédio de 57 andares, 
com estrutura de 180 metros quadrados 
e foi construído em apenas 19 dias, em 
2015. Novamente, a produtividade foi 
crucial para a velocidade da obra: foram 
necessários 1,2 mil trabalhadores, que se 
revezavam em seus turnos e levantavam 
três andares por dia.

Para ambas as construções, o segredo 
do sucesso não está necessariamente na 
quantidade de pessoas utilizadas. A chave 
dessas grandes obras é a tecnologia de ar-
quitetura de pré-fabricação, que funcionou 
assim: com o projeto aprovado, realizado 
em computadores, os edifícios foram cons-
truídos em concreto “pré-moldado” fora do 
terreno para, depois, ser levado ao local e 
encaixado – dadas as devidas proporções 
reais, é como a montagem do Lego.

Partindo das obras asiáticas para um 
exemplo popular no Brasil, as TVs por 
assinatura registraram retração de quase 
10% em 2019 devido a competição com 
os serviços de streaming. A Netflix é o 
caso mais famoso e estima-se que 12 
milhões de brasileiros sejam assinantes, 
tornando-a a queridinha do País. Para 
que os vídeos cheguem às casas das 
pessoas, equipes de diversas áreas da 
tecnologia trabalham para assegurar que 
o processo de comunicação entre a TV, 
computador ou smartphone do usuário 
funcione em sintonia com o provedor de 
internet e o servidor do streaming. Essa 
velocidade proporcionada pela tecnologia 
aliada à praticidade de escolher o filme, 

documentário ou série no vasto catálogo 
da plataforma faz com que, cada vez 
mais, o serviço seja consumido em terras 
tupiniquins.

Foi por meio das facilidades propor-
cionadas pela tecnologia que a AirBnB, 
plataforma de aluguel em hospedagens 
tornou o compartilhamento fácil, prático 
e seguro. A partir da reserva realizada 
pelo aplicativo, não há a necessidade 
de deslocamento prévio das pessoas ao 
local em que elas desejam se hospedar, 
tampouco ligar para o estabelecimento e 
passar minutos incontáveis ao telefone 
para fechar uma reserva. Recentemente, 
a empresa atingiu valuation superior ao 
das cinco maiores redes de hotéis do 
mundo juntas.

O fato é que empresas modernas, 
nascidas na era digital, que atingiram 
representatividade em poucos anos, estão 
assombrando empresas tradicionais com 
projetos de integração com prazos minús-
culos e escopos gigantes. O curioso é que 
muitos projetos das empresas tradicionais 
têm orçamento inicial superior e prazos 
maiores que o investimento e tempo de 
vidadas startups – a diferença é o resul-
tado. No trade-off entre a “velocidade da 
lebre” e a “persistência da tartaruga”, o 
mundo dos negócios exponenciais pare-
ce estar resoluto em não abrir mão de 
nada. Tartarugas letárgicas têm futuro 
preocupante.

(Fonte: Elemar Júnior, CEO EximiaCo)


