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News@TI
Feira de profissões on-line gratuita reúne 
estudantes de São Paulo

@Nesta terça-feira (30), das 14h às 20h acontece a Uniexpo On-line, 
a primeira feira de profissões em ambiente virtual. O evento é 

organizado pela Teenager Assessoria Profissional e em parceria com os 
Colégios Maristas contará com a presença das principais instituições 
de ensino superior, públicas e particulares, do Estado de São Paulo. 
O objetivo é propiciar propiciar, de forma participativa, o contato 
entre os futuros universitários e as universidades, com o intuito de 
despertar a curiosidade dos jovens sobre as diferentes profissões 
existentes no mercado de trabalho, e os desafios de cada área, fa-
zendo com que o estudante sinta-se responsável por seu processo 
de escolha profissional e de crescimento pessoal (https://uniexpo.
com.br/evento/uniexpo-on-line-sao-paulo-e-regiao/).

Como times remotos podem 
compartilhar senhas de forma segura

Para manter todos trabalhando 
eficientemente, especialmente 
quando estão remotos, é essen-

cial poder compartilhar informações 
importantes de maneira rápida e segu-
ra. Mesmo algo tão simples como com-
partilhar uma senha pode não apenas 
representar um grande inconveniente, 
mas também pode ser um grande risco 
de segurança se as equipes não tiverem 
as ferramentas certas para facilitar o 
compartilhamento rápido e seguro de 
logins de contas.

Por que as equipes precisam do 
compartilhamento seguro de 
senhas?

Na maioria dos locais de trabalho, 
determinadas senhas e informações 
de login precisam ser compartilhadas 
entre dois ou mais funcionários. Talvez 
a empresa tenha comprado apenas uma 
licença para um aplicativo específico 
ou uma assinatura para uma revista 
acadêmica. Ou talvez a nova rede de 
mídia social não suporte recursos de 
vários administradores. Ou mesmo o 
login da rede Wi-Fi da empresa precisa 
ser disseminado para funcionários e 
visitantes.

Estes são apenas alguns exemplos 
das centenas de situações em que os 
funcionários precisam compartilhar 
informações confidenciais de login. 
Na ausência de uma maneira aprovada 
pela TI, as pessoas invariavelmente 
recorrem a métodos de comparti-
lhamento de senha, inseguros. Eles 
enviarão as informações por e-mail, 
enviarão uma mensagem de texto 
ou WhatsApp ou pelo Slack. Eles 
criarão planilhas ou compartilharão 
documentos do Google cheios de 
senhas em texto sem formatação. As 
pessoas sempre encontrarão a opção 
mais rápida e fácil.

Infelizmente, essas opções também 
são muito inseguras. Elas deixam 
a TI sem visibilidade de quem está 
compartilhando senhas para quais 
contas. Não há responsabilidade no 
nível individual; portanto, qualquer 
acesso não autorizado não pode ser 
vinculado a indivíduos específicos. 
Não há como saber se alguém que 
deixou a organização ou qualquer 
empresa terceirizada ainda tem acesso 
a uma senha compartilhada. Também 
é ineficiente, pois as pessoas preci-
sam procurar senhas manualmente e 
talvez anotá-las em algum lugar para 
lembrá-las da próxima vez. Além disso, 
esses métodos de compartilhamento 
tornam muito mais fácil para um ha-
cker oportunista encontrar senhas 
não criptografadas. Em resumo, o 
compartilhamento de senhas é um 
desafio de produtividade e segurança 
que as empresas precisam enfrentar, 
especialmente quando têm funcioná-
rios trabalhando remotamente.

ele compartilhou senhas e quem 
compartilhou com eles.

•	Compartilhar uma senha ou 
várias: as credenciais podem ser 
compartilhadas individualmente ou 
agrupadas em uma pasta que pode 
ser compartilhada de uma só vez com 
outras pessoas. As pastas são uma 
maneira conveniente de compartilhar 
todos os logons relevantes, seja por 
projeto, por equipe ou por departa-
mento.

•	Ocultar senhas ou torná-las visí-
veis: senhas compartilhadas podem 
ser mascaradas no LastPass para que 
um funcionário não possa vê-la ou 
editá-la. As senhas ocultas oferecem 
uma camada de segurança, especial-
mente ao trabalhar com prestadores 
de serviço temporários ou terceiros.

•	Gerar senhas aleatórias para 
contas compartilhadas: com um 
gerenciador de senhas, um gerador 
interno de senhas pode criar senhas 
longas e aleatórias para cada login 
da conta. Como o gerenciador de 
senhas lembra e digita todas as 
senhas do funcionário, não importa 
a dificuldade da senha e o mesmo 
vale para as contas compartilhadas. 
Ter uma senha diferente para cada 
conta reduz o risco de acesso não 
autorizado e violação de dados.

•	Visibilidade do administrador 
em senhas compartilhadas: o 
LastPass oferece aos gerentes e pro-
fissionais de TI visibilidade de quem 
tem acesso a quais senhas e como 
elas estão sendo compartilhadas. 
Os administradores podem alterar 
uma senha compartilhada ou revogar 
rapidamente o acesso, se necessário.

•	Controle senhas compartilhadas 
com políticas: no nível da empresa, 
as políticas dão controle de TI sobre 
como as senhas são usadas e prote-
gem o acesso a contas protegidas por 
senha. Os administradores podem 
exigir uma higiene mais forte da 
senha, inclusive para contas com-
partilhadas.
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Reflexões 
na crise

A Covid-19 deixará 
um rastro de 
destruição sobre a 
Humanidade.

Negócios serão aniquila-
dos, empreendimentos 
deverão ser remodela-

dos, o saber deixará de ganhar 
valiosos avanços, milhões de 
crianças perderão tempos 
preciosos na aprendizagem, a 
pobreza cobrirá o planeta com 
sua devastadora capacidade 
de aumentar as desigualdades 
sociais, a angústia e a depres-
são vestirão milhões, senão 
bilhões, de pessoas com o 
manto da tristeza. 

O planeta atrasará em muito 
seu ritmo de avanços. Há quem 
faça projeções mais otimistas, 
como essas que sinalizam des-
cobertas revolucionárias na 
medicina, com a chegadas das 
vacinas, a integração solidária 
entre as Nações no esforço de 
encontrar armas eficazes para 
combater as doenças e seus 
surtos, maiores investimentos 
em saúde e no bem-estar das 
pessoas.

É razoável apostar, sim, em 
passos adiante. Mas não há 
como deixar de reconhecer 
o atraso na vida educacional 
de uma geração, obrigada a 
permanecer em casa, mesmo 
assistindo as aulas por meios 
virtuais. Aliás, esse ensina-
mento a distância, seja para 
crianças, jovens e adultos, dei-
xa muito a desejar. Vejamos as 
aulas para jovens, por exemplo. 

Passar quatro horas ouvindo 
um ou dois professores, em 
sequência, ministrando aulas 
para uma plateia virtual, lendo 
seus escritos - mesmo bem fun-
damentados - é um exercício 
cansativo e pesaroso. Poucos 
prestam atenção ao pensa-
mento do mestre, a interação é 
muito escassa, o diálogo, peça 
essencial na aprendizagem, se 
perde na cadência monótona 
do bombardeio mental. Ima-
ginem o que significa o atraso 
de um semestre, de um ano, na 
vida de um estudante. 

Ou mesmo a defasagem 
educacional que perseguirá 
sua trajetória, a não ser que 
faça extraordinário esforço, 
mais adiante, para recuperar 
os passos perdidos. E mais: 
se essa metodologia de ensino 
virtual for adotada nos tempos 
pós-pandêmicos, haverá de ser 
bem recauchutada.

Milhões de micros, pequenos 
e médios negócios fecharão as 
portas. O pequeno empresaria-
do tem pela frente o desafio de 
recomeçar, talvez em outras 
áreas, os seus afazeres. 

Reconstruir o que foi perdi-
do. Remontar o que o bichinho 
microscópico corroeu. Os gi-
gantescos conglomerados tam-
bém sofrem, mas os grandes 
círculos de negócios sempre 
arrumam um jeito de perder 
aqui e ganhar ali, no jogo de 
oportunidades que eles tão 
bem dominam.

No plano espiritual, os danos 
maltratam mentes e corações 

na forma de impactos emocio-
nais e racionais. 

Quantas pessoas estão de-
sabando no despenhadeiro 
da depressão, da angústia e 
da tristeza, quando em suas 
redomas repassam suas vidas, 
o tempo perdido em apostas 
sobre o futuro, em uma cadeia 
de ilusões que se desfazem nas 
correntes de vento que balan-
çam a vida. O que fazer, como 
refazer, tem sentido pensar em 
um novo modus vivendi, que 
lógica conduzirá meus passos 
amanhã? 

Claro, milhões de pessoas 
não serão atingidas pelo vírus 
da depressão. Continuarão 
suas vidas sem acréscimo de 
uma vírgula aos capítulos de 
seu cotidiano. Certas camadas 
são insensíveis às intempéries 
da vida.

Mas volto os olhos aos imen-
sos contingentes que pensam 
muito sobre o circuito de sua 
existência. 

Que sofrem em ver tantas 
injustiças, que se tomam de 
indignação contra a corrupção 
na política, que não se confor-
mam com a facilidade como 
as massas são manipuladas, 
com os desvarios de governos, 
pessoas que têm grande dom 
de se expressar e pequena 
motivação para agir. Penso 
nos milhões que estão fora da 
mesa do consumo, padecendo 
sua fome em acampamentos 
em terras isoladas e devasta-
das por guerras, nos milhões 
de crianças recém-nascidas 
que não chegam a viver para 
compreender o que são e onde 
estão.

São pensamentos e reflexões 
na crise. E aqui por nossas pla-
gas, o que poderá acontecer? 
Se os tempos fossem normais, a 
hipótese se configuraria como 
verdadeira: Jair Bolsonaro 
não completaria o mandato. 
O repertório de situações 
absurdas e a ineficiência de 
seu governo abasteceriam os 
estoques de contrariedade no 
meio da sociedade e a pressão 
sobre a esfera política para 
sua defenestração assumiria 
intensidade inigualável. 

Mas em tempo de pande-
mia, qualquer ato político 
impactante semeará caos no 
país. A alternativa que resta 
é a pressão por mudanças: no 
comportamento do presidente, 
na motivação dos políticos para 
dar continuidade às reformas, 
na força aos governos e mu-
nicípios para que possam ser 
bem-sucedidos em sua guerra 
contra a Covid-19.

Quanto às eleições de no-
vembro – na crença de que 
serão adiadas –, que os can-
didatos reflitam sobre seu 
discurso, sua maneira de se 
apresentar ao eleitorado e 
procurem realizar um ato de 
contrição. Sejam simples, 
modestos, honestos e sinceros. 
Amanhã será outro dia.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político 
e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

“Mesmo algo 
tão simples como 
compartilhar uma 

senha pode não 
apenas representar 

um grande 
inconveniente, mas 

também pode ser 
um grande risco 

de segurança se as 
equipes não tiverem 

as ferramentas 
certas.”

A colaboração remota nem sempre é fácil. Quando equipes estão fisicamente separadas, talvez entre 
fusos horários ou continentes, até a comunicação básica pode ser um desafio. Não é possível gritar pela 
sala com uma pergunta rápida ou pedir a alguém por uma reunião improvisada na mesa do escritório

Como o LastPass facilita o 
compartilhamento seguro

Um gerenciador de senhas como 
o LastPass permite que as equipes 
compartilhem logins de maneira rápida 
e segura. Com apenas alguns cliques, 
uma senha compartilhada pode ser 
sincronizada com um determinado 
funcionário. Nomes de usuário e senhas 
compartilhados aparecem no cofre 
de um funcionário, e as credenciais 
são preenchidas automaticamente 
quando o usuário faz login na conta 
compartilhada.

O LastPass oferece vários recursos 
de compartilhamento de senha para 
apoiar as equipes, especialmente as 
que trabalham remotamente:
•	Compartilhar com indivíduos 

ou grupos: o compartilhamento de 
senhas com o LastPass oferece flexi-
bilidade e escalabilidade para equipes 
de todos os tipos. Os usuários podem 
compartilhar acessos individualmen-
te ou com um grupo de pessoas. O 
centro de compartilhamento facilita 
para um funcionário ver com quem 

AI/LastPass

Empresas unem chatbot e gamificação para inovar 
os treinamentos corporativos

A Fugativa Escape Games e a XGEN, especialista em solu-
ções de relacionamento digital, firmaram uma parceria para 
desenvolver um modelo de treinamento corporativo gamificado 
adaptado aos dias atuais por meio do chatbot, um programa de 
computador que simula a comunicação humana. A ferramenta 
permite que empresas realizem treinamentos, avaliações e pro-
cessos seletivos em um ambiente virtual dinâmico e envolvente.

Batizada de Chatbot Game, a ferramenta pode ser desenvolvida 
nos principais canais de comunicação online, como WhatsApp, 
Facebook Messenger, WebChat, Apple Business Chat, Telegram 
e Google RBM, além dos próprios canais do cliente. A base de 
conhecimento, ou seja, o conteúdo necessário para o treina-
mento, pode ser criado tanto pelo cliente quanto pela equipe 
do Chatbot Game.

“A ferramenta pode ser adaptada às necessidades de cada 
cliente, tanto em relação ao canal de comunicação utilizado 
quanto ao conteúdo”, explica Fabio Passerini, fundador e 
sócio-diretor da Fugativa. “A vantagem de um treinamento 

gamificado é que ele consegue despertar o interesse e pro-
mover o engajamento do participante, o que gera resultados 
muito melhores do que os métodos convencionais, além de 
ser capaz de avaliar habilidades como raciocínio abstrato e 
atenção”, explica. “A empresa também consegue saber em que 
etapa as pessoas estão errando mais para que possa reforçar 
o treinamento naquele ponto”. 

O modelo disponível para testes, por exemplo, simula o rou-
bo a um museu. O participante recebe pistas que o levam na 
direção de desvendar o enigma - onde será o roubo, o que será 
roubado e para onde os assaltantes planejam fugir.

Investir na ferramenta virtual foi a maneira que a Fugativa 
encontrou de manter o negócio funcionando, uma vez que 
as atividades presenciais estão suspensas na cidade de São 
Paulo desde 18 de março. “Nós já temos experiência com trei-
namentos corporativos gamificados e dinâmicas de grupo em 
eventos. O que fizemos foi levar essa solução para o ambiente 
digital”, diz Passerini.


