
www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 11º an-

dar - cj. 111 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 - 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

News@TI
Aumento na contratação de profissionais de TI
@De acordo com Rodrigo Curcio, fundador da HumanAZ, startup 

especializada na atração e seleção de profissionais de TI para 
empresas de todos os segmentos, a maior procura diante do cenário 
atual é por trabalhadores especializados em infraestrutura e arquitetu-
ra, nuvem e Big Data, cibersegurança e comportamento de mercado. 
"As fintechs, healthtechs e deliveries, o que inclui os e-commerces, 
são os responsáveis pela principal onda de contratações neste pe-
ríodo. São negócios que estão rompendo a barreira do tradicional 
e mergulhando no processo total de transformação digital, assim, 
a demanda por profissionais especializados nas diversas vertentes 
da TI é altíssima”, garante Curcio. A gerente de conteúdo da Casa 
Firjan, Maria Isabel Oschery, lembra que tendências previstas para 
daqui a cinco anos já estão sendo implementadas. “A partir de agora, 
tudo o que poderá ser feito virtualmente, será e isso inclui compras, 
reuniões de trabalho, serviços de banco, telemedicina e até ginástica”.

SoftwareONE Brasil é certificada com o selo Great 
Place to Work
@A SoftwareONE Brasil foi reconhecida pela Great Place to Work na 

edição de 2020 como uma das melhores empresas para se trabalhar. 
Divulgado em meio à crise da Covid-19, que impactou a vida cotidiana e as 
operações comerciais em toda a região, o ranking tem critérios baseados 
em uma análise das respostas confidenciais de todos os funcionários. 
Um dos pontos observados foi como as organizações pesquisadas estão 
liderando o caminho em meio à pandemia, demonstrando cuidado com 
seus funcionários, clientes e comunidades durante esse período difícil.
Disponível em https://o2obrasil.com.br/guia-delivery/, o objetivo é ajudar 
as empresas, clientes e parceiros a operarem com responsabilidade e 
segurança para preservar a saúde de todos (SoftwareONE.com).

Minha empresa está na internet: 
o que devo fazer agora?

Dean Coclin (*)

A transformação digital já é uma rea-
lidade. Se algumas empresas ainda 
tinham medo dessa mudança, a 

pandemia da Covid-19 mostrou que ela 
é inevitável. Essa migração, no entanto, 
precisa ser feita com muito cuidado e 
usando as estratégias certas para ajudar no 
sucesso da sua companhia. Me chamo Dean 
Coclin e trabalho com segurança digital há 
quase 24 anos. Ao longo deste artigo, vou 
compartilhar minha experiência e você vai 
aprender como proteger sua marca, clientes 
e reputação na Internet.

Então, você começou o seu negócio - ou 
já possui um - e quer expandi-lo para a 
internet. Mas como mostrar para o públi-
co que seu site, principalmente se for de 
compras, é confiável? A resposta é: investir 
em validação de identidade. O consumidor 
precisa saber que está em um ambiente se-
guro e que tem os certificados necessários. 
Abaixo listei os três passos essenciais da 
segurança digital e que ajudarão você nesse 
processo. Espero que você goste!

1. Tranquilize seus clientes de que é 
você mesmo

Sei que isto pode soar estranho, mas 
com tantos golpes por aí é primordial 
dar a ele a garantia de que você, é você 
de fato. A melhor maneira de fazer isso é 
validando sua identidade com certificados 
TLS, tecnologia padrão para manter uma 
conexão segura à internet. São eles que 
protegem quaisquer dados enviados entre 
dois sistemas, dificultando que criminosos 
leiam e modifiquem qualquer informação 
transferida, incluindo as confidenciais. 
Os dois sistemas podem ser um servidor 
e um cliente (um site e um navegador de 
compras) ou um servidor para servidor (um 
aplicativo com informações de identificação 
pessoal e um com informações da folha de 
pagamento).

Existem três tipos de certificados TLS. 
Os certificados de Validação de Domínio 
(DV) fornecem criptografia, mas falham na 
próxima etapa na validação da identidade 
da organização. De fato, muitos cibercrimi-
nosos usam certificados DV para se passar 
por sites oficiais e é aí que sua empresa sai 
prejudicada. Por esse motivo você deve 
proteger sua marca usando certificados 
de alta garantia e que exijam verificações 
adicionais.

Ao validar sua identidade com os TLS 
de Validação da Organização (OV) e Va-
lidação Estendida (EV), você prova sua 
legitimidade aos olhos do seu cliente. Esses 
certificados TLS de alta garantia submetem 
sua organização a verificações rigorosas 
antes de serem emitidos, a fim de fornecer 
garantias adicionais, como listar o nome e 
o local da companhia, para assegurar que 
os consumidores sejam autênticos.

Os certificados EV oferecem a mais forte 
garantia de identidade, proteção de marca 
e proteção do usuário, aproveitando os 
métodos de autenticação comprovados 
e altamente confiáveis. Os requisitos de 
VE garantem que seus certificados sejam 
emitidos apenas para sua marca por in-
divíduos autorizados, além de identificar 
completamente o solicitante e a entidade 
que faz as solicitações, impedindo a fraude e 

por correio eletrônico de assinatura de 
documentos. Com configurações flexíveis 
de perfil de certificado e métodos de 
inscrição, você pode implementar e im-
por rapidamente a política de segurança 
exigida por seu negócio. Algumas dessas 
soluções permitem que o usuário gerencie 
seu caminho seja na nuvem, no dispositivo 
ou em ambiente híbrido.

3. Identifique sempre os dispositivos 
IoT

Segundo a pesquisa “Número de dispo-
sitivos IoT conectados em todo o mundo”, 
conduzida pelo Statista, um respeitado 
portal online alemão de estatística, até 2025 
haverá cerca de 75,44 bilhões de disposi-
tivos conectados. Com o trabalho remoto 
ganhando espaço, esse número pode ser 
ainda maior, e a segurança deve ser uma 
das principais preocupações neste caso.

Ao implantar certificados digitais e PKI, 
os fabricantes podem estabelecer a iden-
tidade do dispositivo para suas máquinas 
Internet das Coisas. Isso ajuda os fabrican-
tes a rastreá-los e fornecer atualizações do 
sistema conforme necessário, para manter 
uma segurança forte. Equipamentos des-
conhecidos ou não autorizados podem ser 
evitados ou restritos, minimizando o risco 
de ataques cibernéticos.

Procure uma solução que permita ligar a 
identidade baseada em certificado aos seus 
dispositivos IoT centralmente; atribuir, 
definir e controlar a identidade baseada 
em criptografia para cada um dos deles 
em sua rede. Se você tiver uma indústria, 
ao estabelecer a identidade de dispositivos 
no chão de fábrica cria-se outra camada de 
segurança, reduzindo assim o risco para os 
usuários finais.

Como você viu, a confiança e a identi-
dade de valor podem ajudar seu negócio a 
prosperar. E se você deseja manter o bom 
trabalho que sua empresa vem fazendo off-
-line no mundo on-line, é melhor apostar em 
soluções que possam validar a identidade 
da sua empresa com seus clientes, provar 
a legitimidade do seu site, garantir acesso 
seguro à rede e investir na construção 
da confiança do cliente. Essas foram as 
três primeiras dicas que ajudarão você a 
construir a reputação da sua empresa na 
Internet e apoiarão o sucesso de seus ne-
gócios. Voltarei em breve com mais valiosas 
dicas – não perca!

(*) É Diretor Sênior de Desenvolvimento 
de Negócios da Digicert.
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“O consumidor precisa 
saber que está em um 

ambiente seguro e que 
tem os certificados 

necessários.”

As três lições básicos de segurança digital que irão ajudar na reputação da sua marca

OpiniãO
Como o varejo pode se 
proteger e aproveitar 

oportunidades

A Covid-19 representa 
uma crise de saúde 
alarmante que está 
sendo enfrentada em 
todo o mundo

Nesse momento, de 
elevada volatilidade 
e incerteza, a infor-

mação é uma das principais 
aliadas e muitas empresas 
estão priorizando os cuidados 
com as pessoas. Além do im-
pacto humano, há os reflexos 
nos negócios e os efeitos 
continuarão se espalhando. 

A ampla maioria (94%) 
das empresas listadas na 
Fortune 1000 estão sofrendo 
os transtornos provocados 
pela pandemia. No varejo, 
a pandemia causa impactos 
distintos. No segmento não 
alimentar, onde as lojas eram 
o principal canal, os varejistas 
que dependem de visitas de 
clientes estão sofrendo con-
sideravelmente. 

Mas, lojas de bairro, prin-
cipalmente no segmento 
alimentar e farma, que atuam 
no conceito de proximidade, 
além de lojas on-line, estão 
aumentando o volume de 
negócios e atraindo novos 
clientes, ainda que enfren-
tem desafios na cadeia de 
suprimentos e na logística 
de entrega. 

O surto revelou a falta de 
preparação do setor para cri-
ses e o crescimento contínuo 
do varejo doméstico fez com 
que muitas empresas deixas-
sem de lado a mitigação de 
riscos. Há vários aprendiza-
dos nesse momento, mas é 
importante discutir agora 
como será o varejo com a 
retomada dos negócios no 
Novo Normal. 

No curto prazo, as empre-
sas devem manter um contro-
le rígido dos custos e o fluxo 
de caixa deve ser mantido 
dentro de um nível razoável. 
Enquanto isso, as grandes 
marcas precisam estabelecer 
relacionamentos de longo 
prazo, inclusive, consideran-
do o desenvolvimento de mais 
fornecedores locais. Além 
disso, as empresas devem 
preparar suas operações da 
cadeia de suprimentos para 
quando houver a recuperação 
econômica. 

Na demanda, é possível 
haver uma espécie de cres-
cimento compensatório du-

rante as férias e na segunda 
metade do ano, quando a 
pandemia deve apresentar si-
nais de diminuição. Na oferta, 
pequenas e médias empresas 
talvez tenham que fechar as 
portas se tiverem fluxo de 
caixa insuficiente, o que deve 
gerar desafios futuros para 
fornecer produtos.

Portanto, é importante 
que os varejistas estejam 
alinhados com fornecedores 
no cronograma de produção 
e abastecimento, estreitando 
a parceria com uma visão de 
longo prazo. No longo prazo, 
as empresas devem criar 
mecanismos de prevenção de 
riscos, colaborando com di-
versos públicos de interesse 
e amenizando os problemas 
de estoques causados pelo 
surto. 

Além disso, as empresas 
do setor podem fortalecer 
seus recursos internos em 
algumas áreas para: criar 
capacidades de marketing e 
inovar modelos de negócios; 
melhorar presença digital e 
acelerar a integração de dife-
rentes formatos e categorias, 
avançando em ofertas mais 
personalizadas. 

Ainda nesse sentido, os 
varejistas devem: melhorar 
a cadeia de suprimentos e 
assegurar que os produtos 
tenham mais de um fornece-
dor; investir em digitalização, 
funcionalização, automação, 
inteligência artificial e siste-
mas de reposição automati-
zados; garantir que decisões 
tomadas durante a crise 
estejam integradas ao plano 
de negócios. 

Os varejistas estão bus-
cando respostas, mas as 
dimensões de longo prazo são 
críticas e estão sendo pouco 
observadas. A interrupção 
causada pela pandemia está 
mudando as estruturas or-
ganizacionais e os impac-
tos podem ser ainda mais 
prejudiciais se as decisões 
tomadas agora não estiverem 
integradas com a visão de 
organizações conectadas. 

Além disso, respostas ime-
diatas com ações assertivas 
são vitais neste momento 
para a sobrevivência e a 
continuidade dos negócios. 

(*) - É sócio-líder de Consumo e 
Varejo da KPMG no Brasil 

e na América do Sul. 
(**) - É sócio-diretor líder de 

Varejo da KPMG no Brasil. 

Fernando Gambôa (*) e Paulo Ferezin (**) 

permitindo que seus clientes transitem com 
confiança. Os certificados de alta garantia 
não apenas fornecem segurança abran-
gente do site e proteção robusta contra os 
ataques, mas também provam que você é 
exatamente quem você diz ser.

2. Sua identidade deve estar em todos 
os lugares

Se você está em busca de reputação de 
marca, deve esquecer o e-mail pessoal para 
se comunicar com clientes e fornecedores. 
Ter um com o nome da sua empresa é 
essencial para qualquer organização, seja 
ela pequena, média ou grande. O endereço 
personalizado dá credibilidade aos clientes 
e fornecedores e permite a inserção de uma 
assinatura profissional.

O correio eletrônico corporativo é aquele 
em que o nome do negócio aparece no 
endereço: joao@nomedaempresa.com.br. 
Como você pode ver, ele transmite mais 
profissionalismo e seriedade do que um 
pessoal, como joao@xmail.com. Isso pode 
até influenciar as taxas de abertura de 
mensagem e facilitar o controle de acesso 
dentro da empresa.

O uso do e-mail comercial permite rastre-
ar dados que entram e saem e precisam ser 
protegidos contra os ataques cibernéticos. 
Como seu negócio será identificado pelas 
mensagens, é preciso ter atenção redobrada 
com a segurança. Isto porque em caso de 
uma ação cibercriminosa ele será percebido 
pelos demais como a fonte do malware, o 
que pode prejudicar a reputação da sua 
companhia e levar a perdas financeiras.

Ao implementar certificados digitais 
para assinatura de código e aplicativo, 
documentos e e-mails, você pode garantir 
aos clientes e parceiros a integridade do 
material que eles recebem. Se seus ativos 
ficarem comprometidos, seus destinatários 
serão alertados e não serão mais associados 
à sua empresa. Isso interrompe o uso de sua 
identidade para a propagação de malware.

Existem no mercado soluções que 
simplificam a segurança da comunicação 

Freepik

O Sistema de Pagamento Instantâneo PIX, criado pelo Banco 
Central e que entrará em operação em novembro deste ano, irá 
gerar um ganho considerável ao setor varejista pelo imediatismo do 
pagamento. O sistema será disponibilizado para o mercado brasileiro 
em novembro, mas agora em junho iniciam-se os testes obrigatórios 
para as instituições financeiras simularem os fluxos do novo sistema 
de pagamentos.

Para as redes varejistas, o ganho está na rapidez e facilidade de 
realizar os pagamentos. Isso abrirá um leque de criatividade para 
o setor estimular as transações financeiras instantâneas, seja com 
promoções ou vantagens via carteiras digitais. Segundo Marco Zanini, 
CEO da DINAMO Networks, empresa especializada em segurança de 
identidade digital e criptografia e responsável pelo fornecimento dos 
Hardwares Security Modules (HSMs) que compõe a infraestrutura de 
segurança do Banco Central na implantação do PIX, todos ganham com 
as transações de pagamento mais baratas. De acordo com o executivo, 
o PIX facilitará e muito a comercialização de produtos e serviços.

Zanini afirma que existirão muitas oportunidades e diferentes 
modelos de negócios que serão impulsionados pelo novo Sistema de 
Pagamento Instantâneo PIX. Ele recorda a recomendação do Banco 
Central do uso dos appliances de segurança, HSM, para a segurança 
das transações. Na prática, o pagamento será por meio de um QR 

PIX do Banco Central beneficiará mercado varejista
Code via celular, como se fosse um pagamento no débito, mas com 
um estímulo: a taxa próxima a zero.

Não só as redes varejistas, mas todos os mercados ganham com a 
nova modalidade. O próprio BACEN terá um ganho exponencial com 
a eliminação de gastos logístico e com a produção do papel.

No cenário do varejo, as maquininhas também estão com os 
dias contados?

Em Webinar promovido pela DINAMO Networks no mês passado, 
Diogo Carneiro, o Chief Technology Office (CTO) do Picpay, relatou 
que a forma de pagamento da sociedade está mudando. Ele acredita 
que agora tem que ser criativo para ganhar mercado. Para o empresário, 
o setor de maquininhas deve sofrer interferências negativas, mas não 
das adquirentes. “Se for dinâmico, tem espaço”, disse.

Na visão de Ivo Mosca – coordenador da subcomissão de pagamentos 
instantâneos da Febraban, o setor não está ameaçado.  “Não acredito 
que as maquininhas sofrerão canibalização. Tem gente que gosta do 
controle pelo cartão de crédito”, ponderou na apresentação. Já Marco 
Zanini, acredita que a maquininha não vai acabar. “Ela deve ser trans-
formada”, afirmou durante o webinar. Para o CEO, estamos vivendo 
um momento de mudanças e a maquininha deve trocar o modelo para 
se adequar aos novos tempos.


