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A inteligência artificial já está transformando a rotina de firmas de 
advocacia e departamentos jurídicos no País, e seu papel já vai muito 
além da automação. Com o aprendizado da máquina, processamento 
de linguagem natural e soluções cada vez mais avançadas, hoje a tecno-
logia tem sido uma importante aliada dos advogados nos processos de 
análises de contratos, gerenciamento de contencioso e outras tarefas 
que exigiam grande trabalho manual. A startup KOY e a Elaw são 
exemplos de empresas que já estão otimizando seus processos com 
as soluções de inteligência artificial de IBM Watson no Brasil.   

Inteligência artificial no meio jurídico

A consolidação do e-commerce no Brasil não é uma novidade. Afinal, 
trata-se de uma tendência potencializada pela transformação digital 
e a própria globalização, fenômeno responsável por conceder novas 
possibilidades de comunicação e relações interpessoais. O grande 
desafio repousa na forma que a empresa recebe essa inovação no 
processo de vendas. Não basta oferecer um serviço ou produto de 
qualidade, a complexidade imposta às jornadas de compra é crescente 
e acompanha as exigências de uma população cada vez mais atenta 
às novidades do mercado.   

Transição para o digital
Cheque especial, boletos que não param de chegar, renegociações e 

juros cada vez maiores. A situação chega a ser desesperadora, princi-
palmente quando não temos ideia de como fazer o dinheiro render até 
o final do mês. Apesar das incertezas e "dores de cabeça" que as dívidas 
podem trazer para o dia a dia, há uma luz no final do túnel: o planeja-
mento financeiro. O assunto "finanças pessoais" ainda é desconhecido 
para grande parcela da população brasileira, o que impacta diretamente 
em como as pessoas lidam com o tema em suas vidas.   

Reorganizar as finanças

Pixabay

Negócios em Pauta

Carregamento de Celulares
A Qualcomm Technologies, Inc. anunciou o Qualcomm® 

Quick Charge ™ 5, a tecnologia de carregamento comercial 
mais rápida do mundo para dispositivos Android, que oferece 
velocidade de carregamento de celular sem precedentes, ao 
mesmo tempo em que habilita novas tecnologias de bateria, 
acessórios e recursos de segurança. A plataforma é capaz 
de suportar mais de 100W de carga em um smartphone 
e foi projetada para permitir que os usuários carreguem 
dispositivos de 0 a 50% da energia da bateria em apenas 
cinco minutos (https://www.qualcomm.com/).    Leia a 
coluna completa na página 3

tudocelular.com/reprodução

News@TI

brMalls e Start.se promovem o Varejotech 
Conference 2020

@A edição 2020 da Varejotech Conference, maior con-
ferência online do varejo brasileiro, ganhou o reforço 

da brMalls - empresa de shopping centers que há dois anos 
ampliou os investimentos na transformação digital e na 
omnicanalidade. Entre os dias 3 e 5 de agosto, o evento vai 
ajudar empresas e profissionais a se manterem competitivos 
diante da mudança do comportamento do consumidor. 
Organizado pela Start.se e sem custo, os encontros virtuais 
com os principais nomes do varejo no Brasil e no Mundo 
em mais de 20 palestras vão oferecer aos empreendedores 
soluções e oportunidades para expansão do negócio no 
meio digital e novas estratégias de conexão com os novos 
hábitos do cliente.   Leia a coluna  completa na página 2

Freepik

Desde o início da quarentena o 
número de golpes e ciberataques 
cresceu consideravelmente.

Se considerarmos o exemplo apenas do 
segmento de bancos, o aumento na quan-

tidade de phishings, golpes que roubam os 
dados dos usuários, foi de 70% de acordo 
com a Febraban. E não para por aí, diversos 
setores estão sofrendo com isso. 

Geralmente, esses ataques têm ocorrido 
por meio de WhatsApp, e-mails, sites, redes 
sociais e SMS, ou por alguém que se apresenta 
como uma empresa ou instituição legítima. 
De acordo com a Fortinet, em março houve 
um aumento de 131% na incidência de vírus, 
se compararmos com o mesmo mês de 2019. 

Para se proteger, Demetrios Andrigo, Coor-
denador de Segurança da Informação da WAVY 
Global, explica que do lado do consumidor, 
identificar uma mensagem como confiável é 
o primeiro passo para se ter uma comunica-
ção segura. Já as empresas precisam ter um 
provedor certificado que possa fornecer essa 
proteção aos usuários. 

"Os golpes não acontecem apenas por fa-
lhas na segurança de aplicativos, mas também 
por velhas táticas de mensagens com links 
falsos, chamadas de phishing, mensagens de 
contas que não são verificadas pelo WhatsApp 
e até e-mails com remetentes não confiáveis", 
explica o executivo da empresa de customer 
experience do Grupo Movile. Ressalta ainda 
a importância de que as empresas estejam 
preocupadas com ações de cibersegurança. 

"Na WAVY estamos comprometidos com a 
segurança da nossa base, e empenhados em 
levar a experiência do cliente ao mais alto 
nível em todos os aspectos. E como prezamos 
em ter as melhores práticas de segurança, 
buscamos e nos certificamos na ISO 27001, 
principalmente, por servir de base para novas 
adequações, como as exigidas pela Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD)", pontua. 
Mas, algumas dicas simples podem ajudar 
os usuários a não caírem nos golpes. Veja as 
orientações da empresa: 

Dicas para não cair em golpes 
por SMS e WhatsApp

No caso do SMS, o remetente é sempre 
um número curto - Se um SMS vem de um 
número tradicional (10 dígitos) e finge ser 
uma mensagem de uma instituição bancária 
ou de uma marca, é a primeira pista para 
identificar que não é confiável. Os códigos de 
5 a 6 dígitos são estabelecidos por empresas 
que possuem a infraestrutura e o relaciona-
mento com as operadoras de telefonia mais 
relevantes do País. 

Veja se a conta do WhatsApp é verifica-
da - Mantenha conversas apenas com perfis 
verificados. Essa é uma segurança para os 
consumidores e o que dá credibilidade para 
as empresas. Tal funcionalidade somente é 
possível para as empresas que passaram pela 
validação do WhatsApp, produto do Facebook. 
Para o usuário confirmar se a conta é verificada, 
ele precisa apenas clicar em mais informações 
sobre o número e confirmar se ele possui a 
informação "empresa verificada" em azul, que 
credibiliza a conta como sendo oficial. 

Identifique o remetente da mensagem 
(SMS) - Se você receber uma mensagem de 

texto com o nome da instituição ao invés de 
um número de telefone, há grandes indícios 
de que se trata de uma mensagem legítima. 
As etiquetas de identificação da marca são 
desenvolvidas por empresas certificadas para 
oferecer segurança a todos os usuários. 

Empresas nunca solicitam dados confi-
denciais - Qualquer comunicação oficial das 
marcas tem o objetivo de informar ou notifi-
car alguma operação e, jamais solicitar sem 
motivo, dados confidenciais, principalmente 
senha ou dados bancários ou de cartão de 
crédito. Por isso é importante desconfiar de 
quem pedir esse tipo de informação.

Anúncios de produtos passaram a ser 
utilizados como uma porta de entrada para 
golpistas roubarem o acesso original do 
usuário. Para evitar que isso aconteça, a 
dica é nunca fornecer código de segurança 
de nenhum mecanismo de autenticação, seja 
de aplicativos, bancos ou e-mails. 

A qualidade da informação é essen-
cial - Ao receber uma mensagem ou e-mail 
o primeiro passo é sempre avaliar o tipo de 
informação recebida. As operadoras de tele-
fonia, por exemplo, proíbem a distribuição de 
mensagens de spam e exigem que as empresas 
cuidem da qualidade das informações que são 
distribuídas aos usuários. Sempre desconfie de 
mensagens com conteúdos que prometem algo 
muito vantajoso e, às vezes, fora da realidade. 

 
Fonte e mais informações: (http://wavy.global).

De acordo com a Fortinet, em 
março houve um aumento de 
131% na incidência de vírus, 
se compararmos com 
o mesmo mês de 2019. 

é IMPOSSíVEL A QuALQuER SEgMENTO DA 
ECONOMIA VIVER, hOjE, SEM A TECNOLOgIA
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Inscrições para o Fies
Começam hoje (28) e seguem 

até sexta-feira (31), pelo site 
(http://fies.mec.gov.br/), as inscri-
ções no processo seletivo do Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies), para o 2º semestre de 2020. 
O resultado será divulgado no dia 
4 de agosto. Pelo cronograma, o 
período para complementação 
da inscrição dos candidatos pré-
-selecionados será entre os dias 4 
e 6 de agosto.
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