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News@TI 

Trend Micro anuncia suporte o AWS Well-
Architected Tool para segurança em nuvem

@A Trend Micro, líder em segurança em nuvem, anuncia o suporte 
para o AWS Well-Architected Tool (AWS WA Tool). O objetivo é 

ajudar as empresas a acelerar a inovação e, ao mesmo tempo, garantir 
compliance por meio do gerenciamento aprimorado da postura de 
segurança em nuvem. Anunciada na conferência virtual AWS re:Invent 
2020, a integração com o AWS WA Tool disponibiliza o Cloud One Con-
formity da Trend Micro para usuários Amazon Web Services (AWS) 
do AWS WA Tool por meio de uma API simples (www.aws.amazon.
com/well-architected-tool).

Carlos Wizard vende a Hub Fintech 
para a Magalu

@A Sforza, gestora dos investimentos do empresário Carlos 
Wizard Martins e de sua família, assinou um termo de venda 

da Hub Fintech (Hub Prepaid Participações S.A.) para a Magalu 
(Magazine Luiza S.A.) por R$ 290 milhões. A conclusão do negócio, 
feito por meio da subsidiária Magalu Pagamentos, está sujeita a de-
terminadas condições precedentes, entre as quais a sua aprovação 
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e pelo 
Banco Central do Brasil (Bacen). Integrada ao Sistema Brasileiro de 
Pagamentos (SPB) e, mais recentemente, ao Sistema de Pagamentos 
Instantâneos (PIX), nesse ano a Hub Fintech recebeu a autorização 
do Banco Central para atuar como uma instituição de pagamentos 
nas modalidades emissor de moeda eletrônica e credenciador. A 
empresa conta com mais de 250 colaboradores.

Inscrições para programa de educação 
financeira para mulheres terminam no dia 31

@Inscrições para participar da primeira turma do programa Ela 
Faz História, realizado pelo Facebook em parceria com a Aliança 

Empreendedora, vão até o fim do mês. A iniciativa oferece a capacitação 
“Educação Financeira para Mulheres Empreendedoras” e é dedicada 
a fomentar a participação feminina na economia digital. Os módulos 
do programa incluem temas como metas financeiras, precificação, 

modelo de negócios, planejamento financeiro, estratégias de negócios 
e tecnologia aplicada a finanças. Afim de facilitar o acesso ao crédito, 
uma das aulas tem informações sobre fontes de microcrédito para 
microempreendedoras do Brasil. O curso é composto por videoaulas 
interativas e a inscrição pode ser feita na plataforma Tamo Junto, 
acessando o link: www.tamojunto.org.br/elafazhistoria.

MC1 adquire a Landix

@A MC1, multinacional brasileira especializada em soluções de 
mobilidade em nuvem para aumento da produtividade das equipes 

de vendas e de trade marketing em toda a América Latina, acaba de 
anunciar a aquisição de fatia majoritária na Landix Sistemas, empresa 
brasileira sediada em Minas Gerais, provedora de soluções para auto-
mação e mobilidade em vendas para médias e pequenas empresas. O 
acordo estabelece que as empresas permanecerão temporariamente 
operando de forma independente, aproveitando a complementarida-
de de suas ofertas para os clientes no futuro. “A MC1 tem seu foco 
no atendimento das forças de vendas e merchandising para grandes 
empresas nacionais e multinacionais. Já a Landix tem uma vocação 
para o atendimento do mercado de médias e pequenas empresas e 
para os distribuidores das companhias atendidas pela própria MC1. A 
união dessas competências permitirá o oferecimento de uma solução 
completa ao mercado de bens de consumo”, afirma o CEO da MC1, 
Marcos Póvoa.

O universo dos games em expansão

@Sabendo que em 2021, será o ano dos games, com 2,7 bilhões de 
pessoas, cerca de um terço da população global será jogadores, 

segundo a newzoo. Por isso a Full Sail University criou um cardápio de 
webinars gratuitos, em português e em inglês, para todos interessados 
em conteúdo dentro do mercado de games, animação, música, designer, 
artes e 3D. Os encontros terão entre 60 e 90 minutos de duração e 
serão realizados na plataforma zoom. Os temas trabalhados incluem 
mercado de jogos digitais, plataformas de redes sociais, mercado de 
publicidade e propaganda, storytelling, entre outros. Para mais infor-
mações sobre os programas, cursos, estúdios da Full Sail University 
e também bolsas de estudo e desenvolvimento de carreiras, visite o 
site http://www.fullsail.edu.
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Como o descarte da tecnologia 
está colocando dados 

da sua empresa em risco
Rick Vanover (*) e Dave Russel (**) 

Isso representa um grande problema 
para a proliferação de dados.

Com o ciclo de vida da tecnologia 
diminuindo, muitos estão abandonando 
os aparelhos antigos em lojas de ma-
teriais usados sem pensar nos dados 
e informações pessoais que foram 
deixadas no aparelho.

Muitas pessoas estão agora traba-
lhando de casa e optando por usar 
computadores pessoais para conseguir 
trabalhar. Isso está tornando o desafio 
de controlar e gerenciar as informações 
das empresas quase impossível. Com 
os dados agora espalhados por dispo-
sitivos pessoais e corporativos, não há 
mais controle sobre isso, especialmente 
quando é vendido para um estranho, 
abandonado em uma loja de segunda 
mão ou jogado fora.

Além disso, nos locais de trabalho, o 
BYOD segue ganhando mais populari-
dade, fazendo com que as empresas te-
nham ainda mais dificuldade de geren-
ciar os dados. Os times de TI têm menos 
controle sobre os aparelhos pessoais 
dos funcionários e, assim, proteger as 
informações se torna um desafio. Coisas 
como a falta de criptografia ou sistemas 
operacionais desatualizados podem 
levar a possíveis ataques cibernéticos 
e perda de dados.

Isso é algo que as empresas precisam 
considerar quando forem implementar 
uma estratégia de cibersegurança. 
É preciso treinar a equipe para que 
entendam os riscos de descartar apa-
relhos antigos e configurar as proteções 
corretas dentro de uma empresa.

Conscientizando a equipe
O primeiro passo para gerenciar esses 

dados é a equipe de TI treinar os fun-
cionários sobre os riscos envolvidos em 
usar aparelhos pessoais para propósitos 
de trabalho e depois eventualmente 
descartar esses equipamentos. Fun-
cionários devem ser conscientizados 
sobre as práticas de seguranças de uma 

menos óbvias para cibercriminosos em 
potencial.

Criptografar dados para proteção –
smartphones e tablets possuem opções 
de criptografia que fornecem proteção 
de armazenamento. Aparelhos cripto-
grafados têm menos chances de serem 
invadidos.

Limpar todas as informações do celular 
–se os colaboradores decidirem mover 
para um novo aparelho ou parar de usar 
o equipamento atual, certifique-se de 
gerenciar a exclusão de todos os dados 
daquele equipamento e de ter uma políti-
ca rígida para o descarte de dispositivos.

Como o home office é uma realidade, 
é cada vez mais complicado gerenciar a 
expansão dos dados de uma empresa. 
Embora essas tendências de trabalho 
ágil tenham sido previstas para os 
próximos 5-10 anos, as organizações 
não estavam preparadas para que se 
tornassem tão comuns em 2020. Quan-
do olhamos para o futuro, isso só vai 
ficar mais e mais complicado.

É importante que os times de TI en-
tendam todos os riscos que a empresa 
enfrenta ao flexibilizar os ambientes de 
trabalho no futuro. Uma grande parte 
disso é, obviamente, entender os riscos 
que surgem com o uso de dispositivos 
pessoais, especialmente no processo de 
descarte ou repassar para um terceiro.

(*) É Senior Director of Technical 
Product at Veeam Software

(**) É Vice President of Enterprise 
Strategy at Veeam Software

Tornou-se uma prática comum das pessoas correrem atrás das mais novas tendências tecnológicas. À medida 
que a tecnologia se torna parte do cotidiano, o ciclo de vida de nossos dispositivos se torna cada vez menor.

empresa e entender como isso deve ser 
levado para seus produtos pessoais.

Parte disso deve ser habilitar a equipe 
a limpar adequadamente o conteúdo de 
seus telefones, caso eles os descartem. 
Isso não é algo priorizado pela maioria 
das empresas, mas deve ser considera-
do que um em cada dez consumidores 
australianos de celulares optam por 
participar desse mercado de telefones 
usados.

Colaboradores também precisam es-
tar informados sobre como identificar 
possível malware, phishing, ou ataques 
de ransomware em seus aparelhos 
pessoais. Se eles estiverem aptos a 
detectar esses tipos de ameaças, o risco 
de perder dados é reduzido.

Proteções
Se treinar os colaboradores não der 

certo, o time de TI pode implementar 
algumas proteções para minimizar esse 
risco ainda mais.

Updates de software constantes -se 
os colaboradores optarem por usar seus 
aparelhos pessoais no trabalho, é man-
datório que o telefone seja atualizado 
regularmente. Certifique-se de oferecer 
aos funcionários o suporte necessário 
para fazer essas atualizações.

Segurança de senha –para minimizar 
riscos de segurança, implemente uma 
mudança de senha mensal obrigatória. 
Além disso, certifique-se de colocar 
restrições ao tipo de senha que os cola-
boradores estão utilizando, tornando-as 

OpiniãO
O (ex-) país do futuro 
não consegue superar 
a "década perdida"? 

O nosso desempenho 
pífio nesta década 
é fruto de erros de 
política econômica 
feitos por nós mesmos.

De acordo com projeções 
da FGV, esta década 
que termina agora em 

31 de dezembro de 2020 
apresentará um crescimento 
negativo do PIB per capita do 
Brasil em toda a série histórica 
que se tem deste indicador, 
superando a chamada "década 
perdida" dos anos 80. Usando 
os dados do Banco Mundial, 
naquela década, o PIB per 
capita do Brasil caiu 4,38% 
e nessa década, até 2019, já 
caiu 1,46%, como esse ano é 
esperado uma outra queda é 
possível ter um resultado ainda 
pior que o dos anos 80. 

A década de 80 foi perdida 
por praticamente toda a Amé-
rica Latina, devido à crise da 
dívida externa e o forte ajuste 
de balança de pagamentos que 
foi exigido dessas economias, 
com maxi desvalorizações, 
queda de consumo e PIB. Nos 
anos 70, a grande maioria dos 
países latino-americanos eram 
governados por ditadores 
militares, cuja legitimidade 
estava baseada no crescimento 
e desenvolvimento econômico. 

Assim, após os choques do 
petróleo em 73 e 79, esses 
países, em vez de deixar que 
as economias absorvessem 
esses choques recessivos, 
preferiram controlar o preço 
desta commodity artificial-
mente para que as economias 
não perdessem (tanto) o rit-
mo de crescimento, através 
de endividamento externo, 
com as bênçãos do governo 
americano. Os desequilíbrios 
da balança de pagamentos só 
cresciam. 

Entretanto, com o segundo 
choque do petróleo a nova 
administração do Fed (Banco 
Central Americano) deu um 
choque de juros em 1981, 
fazendo a taxa básica (federal 
funds rate, a Selic deles) sair 
de 11% para 20%, para comba-
ter a inflação de lá. Com isso, 
os países latino-americanos 
ficaram incapazes de pagar 
o serviço da dívida (pagar os 
juros) e ficaram insolventes, 
tendo que negociar os pacotes 
de ajuda com o FMI. Essa foi a 
principal razão para a década 
perdida dos anos 80. 

Com exceção de 2020, quan-
do a pandemia provocou uma 
recessão em praticamente 
todos os países do mundo, o 
nosso desempenho pífio nesta 
década é fruto de erros de po-
lítica econômica feitos por nós 
mesmos. Após crescer 7,5% em 
2010, o Brasil tinha superado 
a crise financeira internacional 
de 2008, entretanto, o governo 
Dilma continuou a expandir as 
medidas de "contracíclicas". O 
BNDES continuou recebendo 
aportes crescentes do Tesouro 
Nacional para financiar gran-
des empresas ("campeões 
nacionais") a comprarem em-
presas estrangeiras, por meio 
de emissão de dívida pública. 

Foram feitas desonerações 
de encargos sociais na folha 
de pagamento de alguns 
setores, que até agora não 
foram revertidas, dada a força 
política desses setores junto 
ao Congresso Nacional. Além 
disso, houve ingerências in-
devidas no preço da gasolina, 
taxa Selic artificialmente baixa 
e consequente descontrole 
inflacionário. Tudo isso gerou 
forte incerteza na sustenta-
bilidade da dívida, profunda 

recessão e que culminou no 
impeachment da presidente. 
O PIB per capita do Brasil em 
2016 foi 8,57% menor do que 
o de 2013, quase o dobro da 
queda esperada para esse ano 
de pandemia. 

Quando analisamos o cres-
cimento do Brasil nos últimos 
60 anos em relação à principal 
economia do mundo, os EUA, 
em 1960, o PIB per capita (em 
poder de paridade de compra) 
do Brasil era 22,86% dos ame-
ricanos. Atingimos o ápice em 
1980, 34,30% e voltamos pra-
ticamente ao mesmo patamar 
de 1960 em 2019, com 23,43%. 
Apesar de todos os avanços 
que tivemos nesse período, 
nós não conseguimos fazer 
o chamado catch up, isto é, 
não estamos conseguindo nos 
aproximar do nível de desen-
volvimento dos EUA. 

Por outro lado, os países asi-
áticos estão sistematicamente 
conseguindo se aproximar dos 
países mais avançados. Por 
exemplo, a Coreia do Sul em 
1960 tinha um PIB per capita 
de apenas 7,06% do PIB per ca-
pita americano, ou seja, menos 
de um terço do brasileiro. Em 
2019, a Coreia esteve a quase 
70% (exatamente 68,39%). 
Mas a Coreia não é um caso 
único, apesar de ser um caso 
espetacular. A Malásia saiu de 
15,61% em 1960 para chegar a 
ter 45,36% do PIB per capita 
americano, em 2019. Enquanto 
os países asiáticos estão che-
gando ao futuro antes de nós, 
o Brasil ainda não superou a 
década perdida. 

Para o Brasil encontrar o seu 
caminho para o desenvolvi-
mento é preciso primeiro que 
o setor público deixe de ser um 
entrave ao desenvolvimento 
e passe a ser um parceiro do 
setor privado. Fazer reformas 
que ajustem as contas públicas 
para garantir uma taxa de juros 
baixa, deixando de competir 
(de forma desleal) com o 
setor privado pela poupança 
interna e externa já é um co-
meço. E investir naquilo que 
é cada vez mais estratégico: 
capital humano, gente capaz 
de aprender, produzir e criar 
coisas diferentes. 

A sociedade, e não só o go-
verno, precisa entender que 
investir em capital humano 
significa também garantir as 
mesmas oportunidades a todas 
as crianças, não importando se 
nasceram em um palacete ou 
na favela. Dar as mesmas opor-
tunidades de competição para 
empresas de capital nacional 
ou estrangeiro, instaladas 
aqui ou alhures. Além disso, 
nós temos que ter políticas 
que protejam aqueles que se 
arriscam ao criar negócios. 

A destruição criativa faz par-
te de uma economia avançada e 
dinâmica, o risco é inerente ao 
capitalismo, portanto, quebrar 
e falhar, não deve ser punido 
como se o empreendedor 
fosse um bandido. O instituto 
da responsabilidade limitada 
tem que ser sagrado. Casos de 
suspeita de fraude devem ser 
investigados e punidos caso 
comprovados, mas têm que ser 
a exceção, não a regra. 

Se a sociedade adotar esses 
valores, os futuros governos 
irão desenvolver políticas pú-
blicas alinhadas a esses valores 
e estaremos mais perto de en-
contrar um fast track rumo ao 
desenvolvimento econômico 
e social. Esses valores podem 
ser chamados de Liberalismo. 

(*) - Graduado em Economia, 
mestre e doutor em Administração 

de Empresas, é professor da 
Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Josilmar Cordenonssi Cia (*)
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