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A computação em nuvem tem sido o novo normal para as empresas há 
alguns anos, e trouxe três conceitos principais em relação à construção 
e ao design de sua infraestrutura.  Por sua vez, esses conceitos podem 
ajudar as companhias a entender seu nível de maturidade e preparação 
para esse ambiente. Vejamos esses três conceitos. A migração para 
o ambiente em nuvem é uma transição, não um movimento abrupto. 
Para uma organização, nuvem híbrida é o ambiente com cargas de 
trabalho físicas, virtuais e em nuvem.   

Governança em nuvem e excelência operacional

Poucos fatores são tão decisivos no mundo dos negócios quanto a 
competência de vendas, muitos afirmam, inclusive, ser o fator núme-
ro um ou pré-requisito de empresas de sucesso. Quando se fala do 
universo de pequenas e médias empresas, isso se torna ainda mais 
crítico. A falta de foco na área comercial se torna uma receita, quase 
que certeira, para a falência. A tendência é que esse cenário se torne 
cada vez mais crítico e competitivo, fato que será bom para alguns e 
catastrófico para outros. Saber vender de forma tática, profissional 
e ética não pode mais ser considerado algo secundário, ou um luxo, 
mas nesse sentido fica a pergunta: você realmente sabe vender?   

Aumentar a conversão em vendas

Antigamente, enviar dinheiro para o exterior era uma tarefa comple-
tamente burocrática e restrita às pessoas com maior poder aquisitivo. 
Isso porque, tratava-se de uma operação com alto custo e que exigia 
uma série de comprovações e outros conhecimentos que a maioria da 
população não tinha acesso. No entanto, com o passar dos anos este 
cenário mudou e as transações financeiras internacionais hoje fazem 
parte do dia a dia de milhares de brasileiros.   

Envio de dinheiro ao exterior
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Negócios em Pauta

Guaraná Indígena 
Com o apoio do Ministerio da Agricultura, a Terra In-

dígena Andirá-Marau, localizada nas divisas dos estados 
do Amazonas e do Pará, conquistou a primeira Indicação 
Geográfica de origem concedida a um povo indígena, em 
razão de dois produtos nativos: o waraná (guaraná nativo) 
e o pão de waraná (bastão de guaraná). O INPI acaba de 
reconhecer a Terra Indígena Andirá-Marau, na espécie 
Denominação de Origem. O waraná, como é chamado pelos 
Sateré-Mawé, apresenta características únicas devido ao 
bioma local e o “saber-fazer” do povo indígena com seu 
modo próprio de cultivo e obtenção do produto.    Leia 
a coluna completa na página 3
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News@TI

Assédio digital é tema de evento da 
Kaspersky desta sexta-feira

@Hoje, às 14h, a empresa de cibersegurança Kaspersky 
reunirá especialistas para discutir o avanço dos casos 

de assédio pelo uso de tecnologia, como programas de 
espionagem. Intitulado "Stalkerware - quando o abuso se 
torna digital”, o evento terá a participação de profissionais 
especializados em prevenção de espionagem digital e com-
bate ao abuso com a ajuda da tecnologia, e também contará 
com Lindsey Metselaar, criadora e apresentadora do podcast 
"We Met at Acme" (ou “Nós nos Conhecemos no Acme), 
que aborda relacionamentos entre jovens. Stalkerware é um 
programa disponível comercialmente e que permite vigiar o 
dispositivo de um usuário sem seu consentimento ou noti-
ficação. É uma maneira pela qual a tecnologia pode ser mal 
utilizada para assédio, perseguição, abuso e até violência 
online e offline (https://kas.pr/stalkerware-digitalabuse).  
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A necessidade de isolamento 
social e redução de atividades 
presenciais acelerou o processo 
de transformação digital durante 
a pandemia.

Em junho, mais de 8,7 milhões de brasileiros 
ainda trabalhavam de forma remota, de 

acordo com pesquisa do IBGE. No Itaú Uni-
banco, três quartos das contas abertas nos 
últimos dois meses foram via aplicativo. Entre 
os clientes do Banco do Brasil, as transações 
feitas pelo app tiveram um salto de 76%. 

As vendas realizadas por comércio eletrônico 
aumentaram 145% no primeiro semestre de 
2020, no comparativo com o mesmo período 
de 2019, segundo o estudo “E-commerce na 
Pandemia”, da Nuvemshop. E nem mesmo a 
descoberta de uma vacina fará a sociedade 
voltar ao que era antes: o novo normal já é 
digital. Mas assim como os trabalhadores, 
estudantes e empresas de todas as áreas, os 
criminosos do mundo físico também migraram 
e se adaptaram ao ambiente virtual. 

"O cuidado com a segurança se faz mais 
necessário do que nunca e passou a ser a pre-
ocupação número um de empresas no mundo 
todo", alerta o superintendente de Engenharia 
de Produtos da Tecnobank, Isaac Ferreira. 
Com a entrada exponencial de novos usuários 
no mundo digital, a Federação Brasileira dos 
Bancos (Febraban), informou que as institui-
ções financeiras registraram em torno de 70% 
de aumento nas tentativas de fraudes digitais.

"Há muito tempo, os cibercriminosos desco-
briram maneiras de decifrar senhas, contorná-
-las ou enganar as pessoas para que forneçam 
seus dados de acesso", alerta Ferreira. Além 
disso, um usuário de internet tem que memori-
zar, em média, senhas para 92 contas, segundo 
levantamento da Dashlane. Para facilitar a 
memorização, as pessoas tendem a reutilizar 
o mesmo código em várias contas. Já cientes 
desse erro, os hackers o utilizam para colher 
seus lucros. 

Se um invasor descobrir a senha para uma 
das contas, pode colocar as mãos nos dados 

Reconhecimento facial é novo 
normal na segurança digital

de acesso de internet banking da vítima, por 
exemplo. Novos recursos para autenticação 
surgiram nos últimos anos, como autenticação 
de dois fatores e cadastramento de equipa-
mentos físicos para liberação em outros ca-
nais. "Em função do momento atual, soluções 
para encriptação de senhas de várias contas 
em um único lugar e uso da biometria facial 
são alternativas com maior aceitação, tanto 
por empresas do setor financeiro quanto por 
usuários convencionais", garante Ferreira.

Como se não bastasse, a busca por medidas 
para frear o contágio da Covid-19 acelerou 
a necessidade de ferramentas tecnológicas 
inteligentes, que não exigem contato físico 
para a autenticação ou a identificação - o que 
também exclui a verificação biométrica por 
meio de reconhecimento da digital. O fato de 
digitar ou encostar o dedo no mesmo disposi-
tivo que outras pessoas não é nada higiênico 
e pode, inclusive, ser um meio transmissor 
de doenças, como a Covid-19.

Por tudo isso, o cenário pós-pandemia 
mostra-se altamente favorável ao avanço do 
reconhecimento facial - um recurso baseado 
em algoritmos responsáveis pelo cruzamento 
de dados e detecção de padrões para garantir 
que o rosto detectado é de determinada pes-
soa. E o mercado já se movimentava a favor 
da migração para essas soluções. 

Em estudos realizados pela Mastercard, 
em conjunto com a Universidade de Oxford, 

afirmam que 93% das pessoas prefere usar 
biometria em vez de senhas e 92% dos bancos 
do mundo têm a intenção de adotar esse tipo 
de solução. Um relatório da Capgemini tam-
bém mostra que 44% dos espanhóis preferem 
autenticação de reconhecimento facial para 
bancos, pagamentos e aeroportos para evitar 
a contaminação com o novo Coronavírus.

Um mapeamento da Surfshark revela que 
98 países já usam o reconhecimento facial 
em algum tipo de vigilância pública. A tec-
nologia também passou a ser utilizada em 
escolas, espaços comerciais, condomínios, 
instituições financeiras, hospitais, planos de 
saúde e poder judiciário. O Departamento 
de Segurança Interna dos EUA estima que 
o reconhecimento facial examinará 97% dos 
passageiros de companhias aéreas até 2023. 

A expectativa é que esse mercado, esti-
mado em US$ 3,2 bilhões em 2019, alcance 
US$ 7 bilhões em 2024, segundo a Market-
sandMarkets. A validação biométrica com 
reconhecimento facial e confirmação de 
dados é a aposta da Tecnobank para dar 
mais segurança às operações online. A em-
presa lançou no Brasil um hub de soluções 
antifraude com assinatura eletrônica, vali-
dação documental e reconhecimento facial, 
chamado VerifiKey. 

A plataforma transforma a selfie em um 
hash biométrico no processo de onbor-
ding (processo de cadastro, formalização 
e aprovação digital do cliente), valida em 
bases oficiais e compara o hash com outro 
gerado no instante da assinatura  com maior 
segurança e agilidade. Ferreira explica que, 
em menos de 6 segundos, é possível se ter a 
confirmação sobre quem é a pessoa que está 
fazendo determinada transação ou assinando 
determinado documento. 

A respeito da segurança do reconhecimen-
to facial, Ferreira garante que, atualmente, 
é a melhor opção do mercado. Mas alerta: 
“as tecnologias se mostram eficazes até que 
alguém aprenda a burlar. Então, é preciso 
evoluir os algoritmos constantemente".

Fonte e mais informações: 
(https://tecnobank.com.br/).
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volta às aulas
A prefeitura de São Paulo anunciou 

ontem (22) que as turmas de ensino 
médio retomarão as aulas presen-
ciais a partir do dia 3 de novembro. 
Para estudantes do ensino infantil e 
fundamental, serão mantidas apenas 
atividades extracurriculares. Os alunos 
serão submetidos a uma prova que 
objetiva aferir o que assimilaram de 
conteúdo durante as aulas remotas. 
Serão chamados para dentro da sala de 
aula apenas os professores que já estão 
imunizados, de acordo com os testes 
realizados no censo escolar.
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