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MERCADO
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Você sabe o que é o Mercado Livre de Energia Elétrica? Para quem 
ainda não conhece, é um ambiente livre de concorrência e de nego-
ciação de energia elétrica em que os participantes podem escolher o 
seu fornecedor, negociar livremente e de forma segura todas as suas 
condições comerciais. Além disso, é uma alternativa para empresas 
que buscam reduções no custo com a energia elétrica, que, de modo 
geral, podem chegar até 30%.   

Mercado livre de energia

Sabemos que a pandemia mudou o mercado. Com todos em casa, 
e muitas lojas de portas fechadas, a alternativa foi o ambiente digital, 
tanto para os consumidores, quanto para os comerciantes. Segundo 
os dados da Ebit/Nielsen, vimos um crescimento de quase 50% no 
faturamento do e-commerce nacional, na comparação entre o início da 
pandemia no Brasil e o fim de abril. Na Páscoa, por exemplo, as vendas 
on-line cresceram mais de 1.000% este ano, ante o resultado obtido 
na data em 2019. Isso nos mostra que o digital é a oportunidade do 
momento, principalmente para os lojistas que se movimentaram com 
mais agilidade para apostar nas vendas pela internet.   

A tecnologia como porta de vendas
Atrair talentos e fazer a triagem de candidatos em plataformas de 

recrutamento digitais já se tornou comum devido a atual condição de 
isolamento social provocada pela pandemia do novo Coronavírus. Mui-
tas empresas já estão realizando testes de aptidão e de personalidade 
online. No entanto, ainda são poucas as que apostam na entrevista 
online para finalizar o processo seletivo. A fim de ajudar os profissionais 
de RH, trouxemos neste artigo algumas dicas para colocar em prática 
a entrevista remota.   

Entrevista online
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Negócios em Pauta

Máscaras face-shield  
A impressão 3D tem sido fundamental para salvar vidas 

durante a pandemia. A rapidez e, especialmente, o baixo 
custo dos processos produtivos, já estão ajudando na pro-
dução de itens como máscaras de proteção e protótipos 
de ventiladores pulmonares. Como referência, a Braskem 
doou 120 bobinas de filamentos plásticos que estão sendo 
utilizados para fabricação de hastes para cerca de cinco 
mil máscaras do tipo face-shield, que serão distribuídas 
gratuitamente aos profissionais de saúde que atuam em 
hospitais da rede pública nas respectivas regiões dos cen-
tros de pesquisa.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Seminário online gratuito reúne grandes 
nomes do empreendedorismo nacional

@Hoje acontece a 14ª edição do Seminário Facing The 
Giants, evento gratuito promovido pelo Instituto Êxito 

de Empreendedorismo, com transmissão ao vivo pelo YouTu-
be e Instagram, às 19h. O encontro tem como característica 
apresentar temas relacionados ao empreendedorismo com 
palestras objetivas e esclarecedoras. Com três grandes nomes 
do empreendedorismo, esta edição terá palestras do sócio 
conselheiro do Instituto Êxito de Empreendedorismo, neu-
ropsicólogo e neurocientista especialista no desenvolvimento 
das estratégias do sucesso, Eduardo Shinyashiki; da sócia 
estatutária do Instituto, Dra. em Psicanálise, oficial da Força 
Aérea Brasileira, escritora e conferencista internacional, Éri-
ka Stancolovich; e do CEO da Agência Um de Comunicação, 
uma das maiores agências do Norte e Nordeste, Luiz Augusto 
Filho (youtube.com/institutoexitodeempreendedorismo).  

 Leia a coluna  completa na página 2
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Uma nova 
chance, 
você 
também 
precisa 
de uma?

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

Por Sumaia Thomas e Adilson Souza

Embora os governos já 
discutam o caminho para 
a reabertura da economia 
e o retorno ao trabalho, 
muitas empresas ainda 
se mostram receosas 
sobre a volta do trabalho 
presencial de seus 
colaboradores

Mais do que isso, diversas 
organizações estão anun-

ciando que devem estender o 
trabalho remoto até o fim deste 
ano como medida de segurança 
para não expor suas pessoas ao 
novo Coronavírus, preservando 
o seu bem-estar. 

Com esse cenário incerto, o 
home office deve continuar para 
muitas pessoas. Dado esse momen-
to, muitas pessoas ainda seguem 
se adaptando à nova realidade de 
realizar suas funções profissionais 
de suas residências. Muitas delas 
já conseguiram se adaptar a esse 
novo normal na rotina de trabalho 
- que deve continuar sendo adotada 
mesmo após o fim da pandemia. 

Entretanto, é preciso estar 
alerta: o trabalho remoto deter-
mina uma série de cuidados que 
devem ser tomados quando se 
trata de segurança da informa-
ção. Muitos atacantes ciberné-
ticos estão se aproveitando do 
momento para realizar investidas 
criminosas no ambiente digital. 
Por isso, trago alguns pontos 
importantes sobre como cuidar 
da cibersegurança durante o 
trabalho remoto. 

Há muitos golpes de phishing 
envolvendo cada fase da pande-
mia, desde distribuição falsa de 
álcool em gel até ligações falsas do 
Ministério da Saúde para a fraude 
de clonagem de WhatsApp, que 

Segurança cibernética e de dados 
durante o trabalho remoto 
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culmina no pedido de empréstimo 
aos contatos da vítima. Ficar aler-
ta e sempre verificar a origem das 
mensagens é o melhor a ser feito. 
Os criminosos lançam mão de 
bastante criatividade e promessas 
de benefícios sem custo, das quais 
sempre devemos desconfiar. 

As empresas precisam focar 
em em campanhas de conscien-
tização, mostrando exemplos de 
mensagens falsas por WhatsApp, 
SMS e e-mail, de preferência com 
a ajuda de treinamentos aos seus 
colaboradores e até envolvam ga-
mification para gerar um ambien-
te descontraído de aprendizado 
que seja efetivo. Tais campanhas 
devem ser frequentes pois a 
conscientização em segurança 
é um trabalho contínuo. 

Inclusive a Trend Micro possui 
uma ferramenta gratuita que pode 
ajudar neste programa de cons-
cientização (http://phishinsight.
com/). Além da conscientização, 
é importante investir em boas 
soluções de detecção de ameaças e 
phishing, tanto nos computadores 
quanto nos dispositivos móveis, 
mesmo que estes não sejam de 
poder da empresa, já que, com o 
advento do Bring Your Own Device 
(BYOD, na sigla em inglês), muito 

É importante a veiculação de 
matérias como essas porque 
as empresas precisam se cons-
cientizar de que segurança é 
essencial para a continuidade 
do negócio. Ter a capacidade 
de realizar/contratar testes de 
intrusão, implementar o Ciclo de 
Desenvolvimento Seguro (SDL), 
recuperação de desastres, visibi-
lidade de eventos de segurança, 
resposta à incidentes, dentre 
outros não podem ser novidade 
para as empresas brasileiras. Do 
contrário, o risco ao negócio é 
altíssimo. 

Como colaborar com 
medidas de segurança 
informacional como a 
LGPD 

Os usuários podem levantar 
discussões em suas empresas 
e governos sobre como seus 
dados estão sendo protegidos, 
convidando os gestores a consi-
derarem o assunto. Muitas vezes 
a gestão de TI não tem ideia de 
como fazer segurança e a gestão 
de segurança, quando existe, é 
insuficiente. Empresários pre-
cisam entender que segurança 
de dados garante a continuidade 
de seus negócios e se o cliente 
levantar essa discussão, eles 
provavelmente ouvirão. 

No ambiente corporativo, o 
usuário deve comunicar à gestão 
de TI imediatamente. É preciso 
vencer a vergonha de "ter ca-
ído num golpe" porque neste 
momento o silêncio só piora a 
situação.Na esfera pessoal, é 
necessário informar à polícia 
para obter orientações, trocar as 
senhas dos serviços envolvidos 
na fraude e também em outros 
que utilizem a mesma senha. 

(Fonte: Fernando Merces é 
pesquisador sênior de Ameaças 

na Trend Micro).

O trabalho remoto 
determina uma série 
de cuidados que 
devem ser tomados 
quando se trata 
de segurança da 
informação. 

provavelmente dados da empresa 
circulem nos dispositivos pessoais 
dos colaboradores. 

Antivírus, principalmente 
os que oferecem o recurso de 
bloqueio de URLs (endereços 
de sites) suspeitos oferecem 
uma proteção essencial. Cofre 
de senhas também é essencial 
e habilitação de recursos como 
Segundo fator de autenticação 
(2FA) é imprescindível. As 
iniciativas são muitas, mas infe-
lizmente no Brasil os ciclos de 
desenvolvimento de software 
ainda são muito imaturos no que 
diz respeito à segurança. Infeliz-
mente, as previsões não são boas: 
cada vez mais empresas estão 
expostas na internet e principal-
mente com a quarentena, mais e 
mais dados são compartilhados 
diariamente.

CRESCIMENTO

ENTENDA COMO A PANDEMIA ESTá ACELERANDO 
A TRANSFORMAçãO DIgITAL NO vAREjO 

    Leia na página 6

Copa do Mundo de 2022
A Fifa divulgou ontem (15) a ta-

bela dos jogos da Copa do Mundo de 
2022, que será disputada no Catar, e 
confirmou o período de competição 
para os dias 21 de novembro a 18 de 
dezembro de 2022. A maior mudança 
é o fato de a fase de grupos ter quatro 
jogos por dia em 12 dias de disputa. Os 
ingressos começarão a ser vendidos 
já no fim deste ano. A Fifa marcou o 
início dos jogos das Eliminatórias da 
Copa já a partir de setembro (ANSA).

Érika 
Stancolovich
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