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News@TI
Plataforma de engajamento omnichannel
@A Infobip anunciou o lançamento do Moments, uma plataforma de comunicação 

omnichannel para profissionais de marketing, com o objetivo de humanizar 
o atendimento ao cliente. A ideia é fazer com que as marcas entendam melhor o 
comportamento dos seus clientes e interajam com eles por meio de seus canais 
favoritos. O Moments utiliza a filosofia mobile first para criar relacionamentos du-
radouros entre empresas e clientes em diversos canais de comunicação, incluindo 
WhatsApp, Facebook Messenger, SMS, e-mail, voz, apps móveis, websites e o RCS. 
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Muito além da Faria Lima

Defendo a tese de dois 
Brasis, afinal, existe 
algo mais do que a 
Faria Lima. 

Há pessoas que não 
tem ideia concreta 
do que é sair dos 

eixos econômicos e fi-
nanceiros que embalam e 
posicionam o Brasil diante 
da economia mundial. En-
xergam o Brasil fora do eixo 
Rio-São Paulo, ou amplian-
do um pouco mais, fora da 
região sul-sudeste, como 
pouco expressiva para ala-
vancar alguma posição no 
cenário econômico global. 

Em se tratando do merca-
do imobiliário, a situação é 
semelhante, e quem cons-
trói ou investe nos grandes 
centros, tem certa restrição 
para olhar para o Brasil do 
"interior", um país que pulsa 
e que teve safra recorde esse 
ano. Há centros no Brasil 
totalmente desconhecidos 
e que hoje estão fazendo a 
diferença por serem respon-
sáveis pelo escoamento da 
safra de soja. Por exemplo, 
a região de Itaituba - no sul 
do Pará e distante de Belém 
1,7 mil km. 

É um entroncamento lo-
gístico importante para toda 
a região, com operações 
rodoviárias e portuárias. 
Isso apenas para exempli-
ficar que há certa restrição 
imobiliária para propostas 
fora de um eixo conhecido e 
a falta de ousadia de muitos 
investidores que gostam 
de olhar para os fundos 
imobiliários acaba por con-
centrar as fichas em poucas 
regiões, que representam 
40% do país - mas existe 
todo o resto, 60% do Brasil 
não está nesse centro e vai 
se recuperar dessa pande-
mia muito mais rápido do 
que preveem os analistas, 
sentados confortavelmente 
em seus escritórios ou, em 
home office. 

Mas esse universo pouco 
observado começa a ser 
vislumbrado até como uma 
salvação da lavoura. Mas 
vamos contextualizar. A 
maioria dos fundos desse 
outro Brasil é desprezado 
pelos investidores já que 
eles, supostamente, não 
apresentariam os mesmos 
níveis de governança, sus-
tentabilidade e estratégia, 
além de conhecimento do 
mercado financeiro, con-
dição mínima para garantir 
segurança para o investidor. 

Em 2019, as coisas come-
çaram a mudar e houve um 
começo de descobrimento 
dessa parte do Brasil, um 
novo 22 de abril, e alguns 
fundos começaram a des-
pontar no mercado como 
player relevante. Com a 
pandemia da Covid-19, al-
guns investidores voltaram 
seus olhos para a região e 
viram a resiliência desse se-
gundo Brasil. As regiões me-
nos adensadas têm chance 
de contágio menor, menos 

mortes, e estão sofrendo um 
impacto reduzido já que a 
inadimplência é baixa e as 
oportunidades de emprego 
são maiores. Dentro do 
possível, a vida permanece 
na normalidade. 

Por isso o exemplo do mu-
nicípio paraense lá em cima 
- enquanto cidades maiores 
registraram alto índice de 
queda - esse segundo Brasil, 
do qual ele faz parte, pro-
porciona maior segurança 
em relação à movimentação 
da economia. Não podemos 
tratar a Covid-19 como algo 
bom, mas podemos tirar 
dessa crise uma oportuni-
dade para que esse segundo 
Brasil seja enxergado de 
outra maneira, com seu real 
potencial de concorrência 

Nesse segundo Brasil, há 
uma oferta de boas opor-
tunidades que não podem 
ser desprezadas. Há muita 
resiliência e ousadia por 
aqui em se tratando dos 
fundos imobiliários que 
saem do óbvio da Faria Lima 
e pensam além de São Paulo. 
São fundos para quem está 
disposto a sujar a sola do 
sapato, sair do conforto de 
suas janelas panorâmicas 
dos grandes centros e não 
se contenta com o óbvio do 
mercado financeiro. 

São tempos diferentes 
esses. Estamos vivendo uma 
quebra de paradigmas, onde 
o que parecia mais arrisca-
do, está se mostrando mais 
seguro. Depois que todo 
esse isolamento passar, fica-
rão tendências muito claras 
que estão sendo observadas 
como, por exemplo, a busca 
por imóveis maiores e mais 
amplos, já que devido à 
quarentena, estamos todos 
passando mais tempo em 
casa e muitos estão en-
carando a dificuldade de 
se manter confinados em 
pequenos espaços, situação 
nunca imaginada para quem 
tem filhos e optou por uma 
unidade compacta lá atrás. 

Outro ponto é que, ain-
da que os hotéis estejam 
sofrendo bastante, para a 
rede hoteleira corporativa, 
a tendência é um retorno 
mais rápido do que para a 
rede hoteleira turística. A 
retomada dos shoppings 
também será mais lenta, en-
quanto os galpões logísticos 
saem fortalecidos devido 
ao aumento da demanda 
provocada pelo comércio 
eletrônico. 

É um momento propício 
para analisar esse Brasil com 
outros olhos. Se é um bom 
momento para investir em 
FIIs? Devemos nos lembrar 
da clássica frase "compre ao 
som dos canhões e venda ao 
som dos violinos". Ainda que 
estejamos vivendo tempos 
turbulentos, sujando os 
sapatos e procurando além 
da Faria Lima, há boas opor-
tunidades no Brasil. 

(*) - É CEO da TG Core, gestora de 
recursos independente com foco 

no mercado imobiliário 
(www.tgcore.com.br).

Diego Siqueira (*)

Malwares disfarçados de apps 
educacionais aumentam 20.000%; 

Brasil é o quinto mais atacado

As plataformas de educação online 
entraram na mira dos cibercrimi-
nosos durante a pandemia e os 

brasileiros têm sido uma das principais 
vítimas. Um novo levantamento da em-
presa de cibersegurança Kaspersky re-
vela que, ao longo do primeiro semestre 
deste ano, o Brasil foi o quinto país mais 
atacado por malwares disfarçados de 
aplicativos de conferência ou de ensino. 
De acordo com o relatório, intitulado 
"Educação Digital: os ciber-riscos das 
salas de aulas online", o número de 
usuários que encontrou esse tipo de 
ameaça, no mundo, foi 20.000% maior 
em comparação ao mesmo período de 
2019.

A publicação atribui a explosão dos 
ataques disfarçados de plataformas 
de ensino à popularidade do Zoom. 
O app de conferências, amplamente 
usado para ministrar aulas durante a 
pandemia, foi usado como isca em mais 
de 99% das ameaças detectadas. Em 
2019, a ferramenta havia sido usada em 
apenas 14% dos ataques dessa categoria 
no primeiro semestre daquele ano.

Em segundo lugar, aparece o Mood-
le. Apesar do aumento dos malwares 
disfarçados de plataforma de ensino a 
distância (672, em 2020; contra 497, 
em 2019), o Moodle representou cerca 
de 0,4% das ameaças dessa modalidade 
no primeiro semestre deste ano. Já no 
mesmo período de 2019, era usado 
como isca em 60% dos ataques.

O relatório mostra ainda que, dos 
malwares detectados, pouco mais de 
90% foram riskware – arquivos que, 
uma vez instalados nos dispositivos, 
permitem aos cibercriminosos executar 
ações sem o consentimento do usuário. 
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Considerando que muitas escolas e 
universidades planejam continuar minis-
trando aulas online, é fundamental que 
elas tomem medidas para proteger seus 
ambientes de aprendizagem digital e seus 
alunos. E o contexto atual é ideal para 
introduzir algumas orientações básicas 
de cibersegurança, como a necessidade 
de proteção nos dispositivos móveis e 
a configuração correta das funções de 
segurança e privacidade sempre que 
baixamos uma nova aplicação”, afirma 
Roberto Rebouças, gerente-executivo 
da Kaspersky no Brasil.

A íntegra do relatório “Educação Di-
gital: os ciber-riscos das salas de aulas 
online" está disponível no Securilist.

Para ter dicas de como tornar o en-
sino online mais seguro e conveniente, 
acesse o blog da Kaspersky.

Novo levantamento da Kaspersky revela também que o Zoom, amplamente usado para ministrar aulas 
durante a pandemia, foi a principal isca para as ameaças detectadas

AI/Kaspersky

Outros 7% foram de adware, enquanto 
cerca de 1% foi de trojans.

Para os analistas da Kaspersky, os 
números reforçam a importância de 
que as organizações de ensino orientem 
alunos e professores sobre cuidados 
elementares de cibersegurança. Para 
evitar ataques como os citados no re-
latório, por exemplo, deve-se alertar 
que se baixe os apps apenas de sites e 
lojas virtuais oficiais, além de ter sempre 
instalada uma solução de segurança em 
seu dispositivo.

“Os cibercriminosos estão sempre de 
olho em temas populares para adaptar 
seus ataques e a pandemia foi uma fon-
te inesgotável de iscas para golpes. E a 
explosiva popularidade do Zoom com os 
educadores levou a app para o topo da 
lista de temas de ataques de malware. 

Um levantamento feito pela BluePex, uma das principais 
empresas nacionais da área de segurança da informação, 
aponta que apenas 2% das pequenas e médias empresas 
(PMEs) se consideram totalmente preparadas para as 
normas impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), que regulará trâmites que envolvem a coleta e 
tratamento de dados pessoais dos brasileiros. Este nú-
mero ínfimo de empresas prontas para a nova legislação 
contrasta diretamente com a proximidade do início da 
vigência da LGPD, que acontecerá provavelmente ainda 
em setembro deste ano.

Mas essa data de vigência já sofreu diversas alterações. 
Inicialmente aprovado em 2018, o projeto de Lei da LGPD 
ordenava que a lei passasse a valer em agosto deste ano. 
No entanto, motivado pela pandemia da Covid-19, que não 
permitiria que as pessoas e empresas tivessem tempo hábil 
para se adaptar às mudanças, o Governo Federal preparou 
uma medida provisória, adiando o início da vigência para 
maio de 2021. No entanto, a novela em torno da lei ganhou 
novos capítulos importantes no final do mês de agosto. 

No dia 25, a Câmara dos Deputados votou uma nova 
MP, estabelecendo que a lei começaria a valer em 31 
de dezembro de 2020. No dia seguinte (26), o Senado 
Federal rejeitou ambos os adiamentos, ditando que 
ela passará a valer assim que a medida provisória for 
aprovada pela presidência da República, o que tem 
prazo de até 15 dias úteis para sanção. No mesmo dia 
da decisão do Senado, o Governo ainda criou outra MP, 
estabelecendo a estrutura de cargos da Autoridade 
Nacional de Proteção e Dados (ANPD), nome dado 
à entidade independente que estará responsável por 
regular as atividades envolvendo a LGPD, mas ainda 
sem a nomeação de qualquer integrante. 

Só 2% das PMEs estão preparadas 
para a LGPD, aponta pesquisa

Em meio a tantas divergências e incertezas, o que é fato 
é a falta de maturidade das empresas brasileiras neste 
quesito. A pesquisa da BluePex mostra, ainda, que 30% 
delas estão totalmente despreparadas e 63% das PMEs 
se julgam parcialmente preparadas, por enquanto. Já 5% 
dos negócios consultados relataram ainda não iniciaram 
o processo de adequação à nova lei. 

Para o CEO da empresa, Jefferson Penteado, é essen-
cial que as PMEs, principalmente aquelas com um menor 
faturamento, se adequem imediatamente à nova lei. “As 
multas previstas para o descumprimento variam de 2% do 
faturamento bruto até R$ 50 milhões (por infração). Uma 
multa dessa monta pode significar o fim de um negócio bem 
sucedido. E não basta ter a intenção de cuidar dos dados 
de seus clientes. A legislação prevê que a empresa tem a 
obrigação de mantê-los seguros”, alerta. O levantamento 
da BluePex ouviu 389 empresas de segmentos como saú-
de, autopeças, tecnologia, finanças, engenharia e energia 
durante os meses de julho e agosto, de todo o Brasil.

Fr
ee

pi
k

Solução cloud-first para acelerar serviços 5G
A VMware, Inc. (NYSE: VMW) 

anuncia a 5G Telco Cloud Platform, 
uma solução cloud-first consistente, 
habilitada por uma infraestrutura 
comprovada, de alta disponibilidade 

e desempenho com automação in-
teligente. A nova plataforma conta 
com o Tanzu Kubernetes Grid - uma 
distribuição Kubernetes - que per-
mitirá aos Provedores de Serviços de 

Comunicação (CSPs) criar, gerenciar 
e executar cargas de trabalho em con-
têineres em nuvens privadas, públicas, 
de telco e edge (https://www.vmware.
com/company.html).


