
www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 09 de dezembro de 20204

5G, uma ameaça à 
cibersegurança?

Estamos prestes a 
adotar a tecnologia 
5G, que terá entre 
uma das principais 
aplicações a 
comunicação entre 
equipamentos e 
endpoints

Ou seja, câmeras li-
gadas na rede, ce-
lulares com acesso 

à internet e até carros 
autônomos. Porém, quando 
se fala em desenvolvimento 
tecnológico, é necessária 
a avaliação dos possíveis 
riscos que podem existir 
para mitigá-los no presente 
e não gerar preocupações 
para o futuro. O exemplo 
do ápice da discussão refe-
rente a essa tecnologia foi a 
acusação de possíveis casos 
de espionagem por meio das 
redes 5G. 

A China, segundo os Esta-
dos Unidos, estava disposta 
a disseminar o padrão tec-
nológico afim de espionar 
os dados daqueles que a ad-
quirissem. A China rebateu 
as acusações dizendo que 
a investida dos americanos 
visa barrar seu crescimento 
tecnológico. E, para pôr 
mais lenha nessa fogueira, 
o executivo da Huwaei nos 
Estados Unidos disse que 
existem pelo menos cinco 
nações no mundo com a 
capacidade de implantar 
funcionalidades escondidas 
e malwares em hardware e 
software.

Então, bloquear a Huawei 
não iria resolver o proble-
ma. Será essa a guerra fria 
dos novos tempos? Mas, 
além dessa preocupação 
de ordem mundial com a 
espionagem, devemos estar 
atentos a outras possíveis 
ameaças relacionadas à 
cibersegurança, que trazem 
preocupações próximas à 
realidade das empresas e 
dos cidadãos comuns. A 
percepção de alguns espe-
cialistas é que o aumento 
na quantidade de equipa-
mentos interconectados 
por meio das redes trará um 
crescimento do número de 
tentativas de invasões e de 
fraudes. 

Entre eles, a proliferação 
de phishings (tentativas 
criminosas de captura de 
dados pessoais), malwares 
(softwares mal-intencio-
nados destinados a se 
infiltrar nos computadores 
e celulares) e até os DDoS 
(Distributed Denial of Servi-

ce), uma espécie de ataque 
a servidores que os deixam 
indisponíveis. Além disso, 
ainda há os hackers cada 
vez mais bem equipados e 
preparados que acarretam 
o aumento significativo do 
risco de ataques cibernéti-
cos focados em endpoints. 

O aumento das vulnerabi-
lidades poderá vir paralelo 
ao aumento de velocidade, 
à capilaridade e às diversas 
plataformas tecnológicas 
que estarão interrelacio-
nadas, fazendo com que a 
capacidade de controle e 
o tempo de ação corretiva 
acabem sendo reduzidas, 
pelo menos no curto pra-
zo. O fato é que, como os 
endpoints se tornarão cada 
vez mais receptores e trans-
missores de dados, também 
serão cada vez mais vislum-
brados pelos hackers para a 
captação de informações. 

Entretanto, toda mudan-
ça tecnológica vem acom-
panhada de precauções e 
ferramentas necessárias 
para proteções de dispo-
sitivos e de dados. As pre-
cauções já existentes no dia 
a dia como o uso de redes 
seguras, senhas inteligentes 
e dispositivos confiáveis de-
verão estar mais alinhados 
do que nunca a ferramentas 
de criptografia, de firewalls 
e de softwares antivírus 
a fim de mitigar ameaças 
e bloquear qualquer risco 
calculado. 

Apesar dessas preocu-
pações citadas acima, po-
demos dar um voto de 
confiança a essa revolução 
nos meios de transmissão 
de dados, que estão aí para 
contribuir na formação de 
uma sociedade cada vez 
mais conectada e informa-
da, com melhores opções 
de conexão e de serviços, 
além da criação de novos 
mercados, empregos e 
preferencias e de diversos 
nichos de mercado. 

Não tenha dúvida de que 
a avenida de acesso ao su-
cesso das novas empresas 
será a via de dados móveis 
5G. O progresso é inevitável. 
Basta nos prepararmos para 
consegui-lo e a atualização, 
seja de aplicativos, como 
de nossas mentes, são as 
melhores medidas para 
recebê-lo e não ficarmos 
para trás ou então expostos 
a riscos. 
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(www.ictssecurity.com.br).
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A pesquisa mensal sobre 
o faturamento real dos 
supermercados no estado 
de São Paulo, no conceito 
de mesmas lojas – que 
considera as unidades em 
operação no tempo mínimo 
de 12 meses –, divulgado 
pela Associação Paulista 
de Supermercados (APAS) 
aponta crescimento de 4% 
no acumulado até outubro. 
Em 2019, o acumulado 
para o mesmo período foi 
de 0,6%.  No comparativo 
anual, o resultado de outu-
bro 2020 foi de -1%. 

Para o presidente da 
APAS, Ronaldo dos Santos, 
o índice é visto com natura-
lidade uma vez que houve 
acomodação nas vendas 
após a abertura dos setores 
não essenciais, como bares, 
restaurantes e shoppings 
durante a pandemia. “O 
crescimento significativo 
do comércio nos últimos 

meses demonstra que boa 
parte da renda familiar foi 
redirecionada para fora dos 
supermercados”, explica 
Santos.

Outro ponto de destaque 
é a oscilação de preços em 
produtos básicos neste fim 
de ano, principalmente 
nos itens impactados pela 
alta exportação da soja e 
do milho. Para dezembro, 
a APAS acredita que ceias 
menores e caseiras devam 
ser o principal movimento 
das famílias e espera um au-
mento de 8% em vendas nos 
supermercados. Em 2019, a 
expectativa para o período 
era de 6%. “As famílias 
viajarão menos neste natal 
e réveillon, uma vez que 
diversas cidades famosas já 
cancelaram suas festas de 
fim de ano. Estas reuniões, 
menores e caseiras, devem 
beneficiar o setor”, comenta 
Ronaldo (AI/APAS).

O problema é que tais 
datas podem oferecer 
riscos quando não ad-

ministradas da forma correta 
e, ao invés do cliente ser 
conquistado em longo pra-
zo, ele acaba se afastando e 
levando junto outras pessoas 
que tomam conhecimento da 
situação.

Aline Oneda (*), espe-
cialista em marketing e 
encantamento do cliente, 
conta que um dos principais 
motivos de afastamento do 
cliente nesse período são as 
famosas promoções engano-
sas e falha no atendimento. 
“Às vezes, o empresário está 
tão preocupado em lucrar 
mais neste momento que 
ele só pensa na compra final 
e esquece de planejar os 
detalhes que vão fazer toda 
a diferença. 

Por exemplo, um erro 
gravíssimo é realizar falsas 
promoções, como aumen-
tar o valor de um produto 
e abaixar logo em seguida 
para parecer que o des-
conto é imperdível. Porém, 
com tanto acesso a tec-
nologia, o cliente sempre 
vai perceber esse golpe”, 
alerta. Além disso, a jor-
nada do cliente precisa ser 
pensada com tanto carinho 

A jornada do cliente precisa ser pensada com tanto carinho 
como em qualquer época do ano.

A Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) bateu 
um recorde histórico de faturamento anual no Porto 
de Niterói, faltando ainda um mês para o fim do ano. O 
total acumulado de receitas, de janeiro a novembro de 
2020, atingiu a marca de R$ 7.295.867,50, valor que já 
é 9,8% maior que o ano de 2019 e superior a todos os 
anos anteriores da história do porto. As receitas são 
provenientes de tarifas públicas (58%) e de arrenda-
mentos (42%). As informações foram divulgadas pela 
CDRJ, Autoridade Portuária responsável pela adminis-
tração dos Portos do Rio de Janeiro, Niterói, Itaguaí e 
Angra dos Reis.  

A gerente de Operações do Porto de Niterói, Aline 
Moriggi, explicou o resultado positivo, obtido mesmo 
durante a pandemia: “Nesse ano atípico, tomamos uma 
série de providências para garantir a continuidade das 
operações e a segurança dos trabalhadores. Apesar da 
perda de receitas fixas, provenientes da renovação dos 
contratos de arrendamento, os novos negócios no mercado 
offshore, o aumento das receitas variáveis e a dedicação 
de todos os envolvidos na cadeia logística garantiram o 
bom desempenho do porto”.   

O Porto de Niterói conta com uma localização estratégica 
na Baía de Guanabara e se tornou uma base logística em 
apoio às atividades offshore. As principais cargas movi-
mentadas no porto são suprimentos, peças e equipamentos 
que contemplam esse segmento. Com foco em empresas 
nacionais e internacionais de petróleo e gás que operam 
no país, os dois terminais arrendados pelas empresas Nit-
shore Engenharia e Serviços Portuários e Nitport Serviços 

O Porto de Niterói, com uma localização estratégica na Baía 
de Guanabara, se tornou uma base logística em apoio às 

atividades offshore.

A
ss

co
m

/C
D

R
J/

re
pr

od
uç

ão

Fim de ano pode ser o melhor 
período para fidelizar clientes

Os dois últimos meses do ano, geralmente, é o período preferido para a economia. Esse momento é marcado 
pelo aumento nas vendas e datas super importantes para o comércio, como a Black Friday e o Natal
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o 	 •	Faça promoções ver-
dadeiras - nunca en-
gane o seu cliente com 
promoções falsas. Faça 
um documento bem 
elaborado com as condi-
ções especiais que serão 
oferecidas. Mesmo que 
seja sem querer, uma 
promoção mal planejada 
pode se tornar uma dor 
de cabeça, além de ser 
uma ação criminosa em 
casos mais graves.

	 •	Pense no pós-venda 
- às vezes o fim de ano 
apresenta excelentes 
resultados, mas, logo 
em seguida, os clientes 
somem. Isso acontece 
quando não se pensa na 
fidelização desse con-
sumidor. Por isso, tanto 
o processo de compra, 
quanto o pós-venda pre-
cisam ser planejados e 
realizados com qualida-
de. Por exemplo, envie 
um e-mail ou mensagem 
desejando boas festas, 
pergunte se tudo saiu 
como o esperado e ofe-
reça condições especiais 
para a próxima compra.

(*) - É publicitária, especialista 
em marketing e encantamento 

do cliente (https://www.instagram.
com/alineoneda/).

como em qualquer época 
do ano. “Se os clientes 
vão aumentar, todo o resto 
também precisa seguir o 
mesmo caminho. 

O que acontece é que mui-
tas vezes os colaboradores 
ficam sobrecarregados no 
fim do ano com o aumento 
das vendas e não conseguem 
atender todas as solicitações 
de clientes. Enquanto isso, o 
estresse em entregar tudo no 
prazo acaba tornando muito 
mais fácil errar nos pedidos, 
na entrega ou no atendimen-
to. Por isso, o número de 
colaboradores precisa ser 
proporcional às demandas 
que você pretende receber”, 
esclarece.
	 •	O que evitar  -  O fim 

de ano é considerado 

decisivo para o próximo 
ciclo que está por vir. 
Então, fazer bonito nesse 
período é sinônimo de 
sucesso para os outros 
12 meses que vão chegar. 
Portanto, algumas ati-
tudes devem ser regra. 
Aline aproveitou para 
separar uma lista do 
que não pode faltar - e 
o que deve ser evitado. 
Confira: 

	 •	Se planeje - pensar 
muito nas promoções e 
formas de atrair o cliente 
é o ponto principal nesse 
momento. Além disso, 
sem planejamento, as 
chances de errar ou lidar 
com grande número de 
imprevistos se tornam 
muito maiores.

Porto de Niterói registra recorde 
histórico de faturamento em 2020

Portuários atendem a demandas de suporte, fabricação 
e reparação, voltadas para módulos de plataformas de 
perfuração e/ou produção.   

Além dos terminais arrendados, a Gerência do Porto de 
Niterói também pratica a cobrança das tarifas públicas 
das embarcações que acessam os estaleiros no entorno 
do porto. O resultado alcançado, neste ano, demonstra 
a resiliência do mercado de óleo e gás, frente a um ano 
de grandes desafios. “Esperamos, no ano de 2021, alcan-
çar maiores resultados, considerando o potencial que o 
mercado tem demonstrado,” ressaltou Leandro Lima, 
superintendente de Gestão Portuária do Rio de Janeiro 
e Niterói (AI/ASSCOM/CDRJ). 

Supermercados acumulam 
4% de alta em vendas

Para Antonio Wrobleski, presiden-
te do Conselho da Pathfind, o ben-
chmarking é mal utilizado no Brasil e 
deve ser trabalhado como um grande 
banco de dados que gera insights para 
tomar decisões com “menos sofrimen-
to”. “Muito além de uma comparação 
entre empresas, o benchmarking é um 
exercício contínuo de entender quem 
é a empresa e como ela se posiciona 
no mercado”, diz Wrobleski.

Dessa forma, o benchmarking pode 
e deve ser utilizado não apenas pela 
área de Marketing, mas por toda a 
organização, auxiliando na gestão para 
alcançar melhores resultados. Existe 
muita literatura disponível sobre o 
assunto e sobre como aplicá-lo na em-
presa. Segundo Wrobleski, o principal 
ponto de atenção é não confundir o 
benchmarking com uma cópia do que 
está sendo feito pela concorrência ou 

fazê-lo sem seguir um processo.
Para exemplificar, Wrobleski cita o 

modelo de benchmarking utilizado na 
Pathfind, empresa de tecnologia para lo-
gística voltada para otimização de rotas. 
O primeiro passo é definir quais serão 
os KPI’s adotados. “Quando falamos de 
operadores logísticos e embarcadores 
o processo de benchmarking deve 
considerar fatores como: Percentual 
de coletas por hora; Remessa perfeita/
pedido perfeito, ou seja, o percentual 
de pedidos sem erros; Entrega no prazo; 
Precisão na fatura de frete”.

Além disso, existem cinco preceitos 
básicos que devem ser considerados no 
processo de benchmarking de qualquer 
segmento. São eles:

1. Captura de dados;
2. Conhecimento do negócio;
3. Gestão de despesas;
4. Processos;

5. Tecnologia.
Esses preceitos estão interconecta-

dos e são necessários para uma ava-
liação real do negócio, mas não basta 
realizá-los uma única vez. 

O benchmarking precisa ser uma 
prática constante, pois um estudo que 
não é atualizado ou que não foi feito 
seguindo um processo não tem valia, 
não gera insights e não está apto para 
a velocidade que o mundo VUCA exi-
ge. Por isso, o uso da tecnologia para 
captura de dados em tempo real é tão 
importante.

Wrobleski ressalta ainda que a con-
corrência é apenas um dos KPI’s. 

“Precisamos entender a percepção 
do cliente, quem somos, como nos 
posicionamos e o que realmente que-
remos entregar ao mercado”, finaliza. 
Fonte: (https://www.linkedin.com/in/
antonio-wrobleski-72a91712/).

Benchmarking é aliado 
para o crescimento empresarial


