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Coluna do Heródoto

O presidente dá 
um passo decisivo 
para não depender 
mais dos jornalistas 
para divulgar as 
realizações do 
governo. Nem de suas 
opiniões pessoais de 
assuntos nacionais. 

Graças à tecnologia 
de última geração é 
capaz de ser ouvido 

em qualquer parte do pais a 
partir de suas lives na capital 
da república. A audiência 
é maciça e até mesmo os 
jornalistas são obrigados a 
acompanhar as falas presi-
denciais pois não tem acesso 
às informações que divulga. 

O presidente surpreende 
a todos com a divulgação 
de atos inéditos do gover-
no. Isto obriga a mídia a 
fazer  uma edição da live 
e posteriormente publicar 
os pontos que considera 
importantes e abre para 
as análises e comentários. 
Em outras palavras está 
destinada a correr atrás das 
notícias divulgas por ele. 
A live tem uma estrutura 
estatal, portanto paga pelo 
povo, e que garante uma 
repercussão favorável ao 
que é divulgada pelo chefe 
do governo. 

Sua voz é inconfundível e 
sua personalidade retratada 
na imaginação do público. 
Com isso se torna cada vez 
mais popular até mesmo 
entre os que não votaram 
nele na última eleição. Não 
lhe falta assessoria para in-
dicar quais são os assuntos 
que deve divulgar na live e 
certamente tem pesquisa 
de opinião sobre o que deve 
dizer e o que não. 

Afinal o departamento 
de imprensa e propaganda 
existe para isso. O espaço 
está garantido para que a 

oposição e os críticos do go-
verno não tenham nenhuma  
participação e assim o que 
é divulgado não tem con-
testação. É chamado pelos 
críticos de “ fala sozinho”.

O modelo não é novo. 
Vários líderes mundiais 
fazem o mesmo e conse-
guem difundir suas ideias 
e programas de governo 
com grande assertividade. 
Principalmente na Europa 
e Estados Unidos. A palavra 
do presidente em um espaço 
informativo só para ele é 
uma forma de fortalecer o 
seu governo e sua figura. 

Busca um contato direto 
com o cidadão esteja ele no 
campo, nas grandes cidades 
ou no longo litoral brasileiro. 
Afinal a tecnologia à dispo-
sição proporciona o alcance 
em todo território nacional. 
A hora escolhida para a live 
é o inicio da noite onde se 
supõe que a maioria das 
pessoas já estão em casa, 
ou aglomeradas em alguns 
lugares em que  há a trans-
missão do programa. 

A pauta do dia ganha im-
portância graças ao trabalho 
do DIP, o Departamento de 
Imprensa e Propaganda, o 
mesmo que censura a pu-
blicação de livros ou jornais 
da oposição. As instalações 
da Radio Nacional no Rio 
de Janeiro é o local onde 
o ditador Getúlio Vargas 
aguarda a vinheta de aber-
tura que diz “Na Guanabara 
19 horas“. 

Durante uma hora o go-
verno e seus ministros 
se dirigem ao cidadão, 
apertados em torno de um 
receptor de rádio de ondas 
médias e curtas, a espera do 
jargão preferido de Vargas 
“Trabalhadores do Brasil“. 
Com sotaque gaúcho...

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

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Direto com 
o povo

"Não existe" segurança 
quando se está online

Rafael D’Agostino Garcia (*)

Só em janeiro, segundo levanta-
mento da startup PSafe, 198 mil 
contas de WhatsApp, um dos 

aplicativos mais usados no Brasil, fo-
ram clonadas. Fraudes de identidade 
e invasões de conta afetam diversos 
setores, e isso não é um problema 
apenas no Brasil – de acordo com um 
estudo desenvolvido pela consultoria 
americana Javelin, especializada em 
operações financeiras digitais, 14,4 
milhões de pessoas foram vítimas de 
fraude em 2019. As empresas somaram 
prejuízos superiores a 14,7 bilhões de 
dólares no ano.

Diante de um cenário de total insegu-
rança, mas que, ao mesmo tempo, cres-
ce exponencialmente com milhares de 
entrantes no mundo digital, é bastante 
coerente que se exija mais segurança 
e transparência para aumentar a con-
fiança nas experiências on-line, o que 
tranquiliza as pessoas a dividirem seus 
dados e realizarem operações on-line. 
As empresas, por sua vez, passam a 
ter confiança em desenvolver suas 
plataformas virtuais, oferecendo novas 
possibilidades de interação aos seus 
clientes.

Existem diversas es-
tratégias para mitigar 
os riscos de fraude. As 
cinco principais são:
1) Utilização de dados 
Alternativos

Existem diversos for-
necedores que podem 
complementar seus da-
dos internos com infor-
mações demográficas, 
comportamentais, mídias 
sociais, dispositivo com-
prometido, entre outros. 
Essas fontes de dados 
auxiliam nas estratégias 
das regras de negócios 
e incrementam os modelos analíticos.

2) Modelos de machine learning
Os algoritmos de machine learning 

auxiliam a detectar padrões complexos 
de comportamento dos clientes a partir 
do processamento de massas históricas 
de dados, o que se tornou uma grande 
evolução quando são comparados a 
processos anteriores que, basicamente, 

programavam regras simples e estáti-
cas,  que não eram capazes de capturar 
meios sofisticados. Uma nova evolução 
ocorreu com a adoção e utilização dos 
algoritmos adaptativos que permitiram 
a redução do tempo de aprendizado, 
fazendo com que a detecção de padrões 
se tornasse ainda mais robusta e capaz 
de capturar padrões incomuns de forma 
mais rápida, dinâmica e precisa. Os mo-
delos de pontuação preditiva oferecem 

uma melhor acuracidade 
de detecção de fraude e 
devem ser usados   em sua 
estratégia de prevenção 
à fraude.

3) Regras dinâmicas
As regras estáticas não 

são muito eficazes e po-
dem ser facilmente bur-
ladas pelos fraudadores. 
É importante agregar 
parâmetros para torná-
-las mais dinâmicas e 
aplicáveis   a toda a empre-
sa. Por exemplo: Antiga 
regra estática: a renda 
informada pelo cliente é 
superior a “x” reais por 

mês?  Regra dinâmica: O dispositivo já 
foi utilizado por algum outro cliente?  
Qual o comportamento de navegação 
do cliente?

4) Prova de vida e validação do-
cumental

Utilizando a verificação de documen-
tos, validação de holograma e combi-
nando uma “selfie” com uma carteira 

de motorista ou foto de passaporte 
pode ajudar a determinar um cliente 
real. Também oferece uma maneira de 
aprimorar a experiência dos clientes 
com muito menos atrito.

5) Facilidade de parametrização
As soluções devem ser totalmente pa-

rametrizáveis para ajudar as empresas a 
responder às mudanças de fraude à me-
dida que elas ocorrem, considerando 
que a principal característica da fraude 
é o dinamismo. Isso significa colocar o 
poder nas mãos dos usuários para fazer 
alterações nas regras das soluções, sem 
necessitar do envolvimento da TI para 
cada alteração.

Para impedir ações fraudulentas e 
prejuízos gigantescos, é fundamental 
que se monitorem e se aprimorem 
continuamente as estratégias de pre-
venção nas plataformas digitais das 
empresas. É importantíssimo incor-
porar múltiplas camadas de proteção, 
utilizando diferentes soluções de uma 
forma estruturada e, fundamental-
mente, agregando valor ao negócio. 
Não existe uma outra maneira se não 
investir em tecnologia e consultoria 
estratégica para proteger os canais de 
interação do consumidor, blindando 
seus dados e evitando prejuízos finan-
ceiros e de reputação. É uma batalha 
contínua, mas que, com investimento 
em inovação, é possível prever os 
passos do oponente e sempre estar à 
frente na batalha.

(*) É especialista em Prevenção à Fraude da FICO.

Enquanto você está lendo este artigo, diversas plataformas digitais estão sendo invadidas ao redor do 
mundo, e dados estão sendo roubados. O trabalho dos hackers é sofisticado, contínuo e já virou uma prática 
comum, constituindo-se num grande desafio para as empresas que trabalham com segurança digital.

News@TI
Big Data e Inteligência Artificial para RH

@A People+Strategy - consultoria empresarial focada em Planeja-
mento Estratégico e Desenvolvimento Humano – e a Neomove 

– empresa especializada em desenvolver soluções para a gestão e 
análise de dados – se aliaram para criar soluções baseadas em Big 
Data, Machine Learning e Inteligência Artificial que auxiliam o setor 
de Recursos Humanos e Estratégia de grandes empresas (http://www.
neomove.com.br/) ou (www.peoplestrategy.com.br).

Ferramenta para automatização de processos 
de negócios

@A Zurich está investindo em soluções e ferramentas digitais. Uma 
delas é a plataforma de workflow, implementada para facilitar to-

das as etapas de uma cotação com corretores e clientes. A ferramenta 
auxilia, principalmente, o contato entre a área comercial e o corretor, 
e permite uma melhor visualização de tudo que está sendo feito, como, 
por exemplo: quando a cotação foi solicitada; data em que o material 
foi enviado para a área de subscrição; informações pendentes; dia de 
início do processo de avaliação de risco; além da previsão de envio de 
uma cotação (www.zurich.com).

Treinamentos para soluções VMware

@A Tech Data Academy, área de negócios de uma das maiores 
distribuidoras de tecnologia do mundo, oferece em seu portfólio 

treinamentos para as soluções VMware. Presente no mercado há mais 
de 25 anos, a TD Academy se destaca no mercado global de treinamento 
pela entrega de conhecimento de altíssima qualidade, através de uma 
equipe de instrutores multidisciplinares e especialistas nas mais diversas 
áreas de tecnologia da informação.

São Paulo, sexta-feira, 13 de março de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“É bastante 
coerente que se 
exija mais segurança 
e transparência 
para aumentar 
a confiança nas 
experiências 
on-line, o que 
tranquiliza 
as pessoas a 
dividirem seus 
dados e realizarem 
operações on-line.

neurotech

Comunicação unificada em nuvem se populariza 
com foco no incremento da colaboração

Soluções de comunicação 
unificada (UC) ganham cada 
vez mais espaço nas em-
presas. Somente no último 
ano, de acordo com o último 
relatório da Global Market 
Insights, o mercado de co-
laboração movimentou mais 
de US$ 30 bilhões - estima-
-se que este setor cresça 
aproximadamente 8% entre 
2020 e 2026, impulsionado, 
sobretudo, pelas possibili-
dades proporcionadas pela 
tecnologia cloud. “A nuvem 
abriu novas oportunidades, 
reduzindo os custos da im-
plantação física e manuten-
ção”, afirma Carlos de Souza, 
country manager da Jabra, 
multinacional dinamarquesa 
líder mundial em soluções 
de áudio.

Hoje, recursos de voz, 
áudio, videoconferência, 
troca de mensagens, tele-
fonia, e e-mail podem ser 
concentrados em uma única 
plataforma, baseada em nu-

vem, que pode ser acessada de 
qualquer lugar, em múltiplos 
dispositivos. Esta é a proposta 
do conceito Unified Commu-
nications and Collaboration 
as a Service (UCaaS), uma 
evolução das ferramentas 
tradicionais de UC.

A adoção deste modelo visa 
integrar e, principalmente, 
possibilitar uma maior cola-
boração entre times remotos, 
transformando o comporta-
mento e a cultura do ambiente 

de trabalho. Escalável e flexí-
vel, esta tecnologia pode ainda 
ser adaptada com facilidade às 
necessidades específicas de 
cada empresa e traz ganhos 
expressivos no incremento 
da gestão da comunicação 
interna e no aumento da se-
gurança da informação, além 
de facilitar os processos de 
arquivamentos e backups, 
tão importantes para as cor-
porações. Outra vantagem em 
comparação com as ferramen-

tas de UC tradicionais é a 
maior compatibilidade com 
outros softwares disponíveis 
na nuvem. “Sem contar que 
este tipo de solução traz 
muito mais mobilidade, 
facilidade e organização a 
qualquer empresa”, comple-
menta Souza.

No entanto, o executivo 
alerta que a adoção de sis-
temas de UCaaS exige que 
as empresas invistam em 
dispositivos adequados de 
comunicação. “Mais do que 
nunca, os gadgets de áudio e 
vídeo precisam ser versáteis, 
pois agora precisam traba-
lhar com vários dispositivos 
- de smartphones a laptops 
e tablets - em vez de ape-
nas serem otimizados para 
uma plataforma UC espe-
cífica. Sem equipamentos 
de qualidade dificilmente 
a experiência do usuário 
será satisfatória e os resul-
tados tendem a não ser os 
esperados”.
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METALÚRGICA ARICANDUVA S.A. CNPJ/MF. nº 
61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7 - Convocação As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 03.04.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Metalúrgica Aricanduva 
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 03 de 
abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 
352, 11º andar, sala 115, nesta Capital, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da administração, 
balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19; 2.- Elei-
ção da Diretoria para o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos ho-
norários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 10 de março de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo soares Giorgi, Diretor Presidente.

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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