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O tema proteção de dados pessoais vem ganhando destaque no 
Brasil, principalmente depois da criação do General Data Protection 
Regulation, o chamado GDPR, legislação europeia que regulamenta o 
tratamento de dados pessoais, que passou a vigorar na União Europeia 
em 25 de maio de 2018. Deste modo, influenciado pelo regulamento 
europeu, o legislativo brasileiro elaborou, já em 2018, a chamada LGPD, 
que também regulamenta o tratamento de dados pessoais, inclusive 
em meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica.   

Proteção de dados pessoais e as sanções 
já em vigor

Apesar de 2020 ter sido um ano de ampla e rápida transforma-
ção na forma como as pessoas vivem, colaboram e se conectam, 
o Relatório Global de Tendências de Experiência do Cliente (CX) 
2021 da Zendesk mostra que a experiência do cliente é cada vez 
mais crucial para o sucesso dos negócios, e que as empresas 
mais bem-sucedidas adotam novas tecnologias em velocidade 
recorde.   

Sucesso nos negócios dependerá de 
experiências excepcionais para o cliente

A B3, bolsa de valores oficial do Brasil, ganhou cerca de dois milhões de 
novos investidores em 2020. Os novos poupadores são na maioria mulheres, 
têm 32 anos (45% têm entre 25 e 34 anos), sendo 60% deles sem filhos e 
62% com trabalho em tempo integral. De acordo com o especialista em 
investimentos e coordenador de pós-graduação da Fundação Escola de 
Comércio Álvares Penteado (FECAP) Marcelo Cambria, a tendência de 
alta deve continuar em 2021. E o crescimento se deve à combinação de 
dois fatores: educação financeira e migração de recursos.   

Número de investidores na bolsa deve 
continuar crescendo em 2021

Foto de Dominika Roseclay no Pexels

Negócios em Pauta

Mobilização Nacional 
Vacinar todos os brasileiros contra a Covid-19 até setembro 

de 2021! Sim, isso é possível e é com esse propósito que 
representantes da sociedade civil, liderados pela empre-
sária Luiza Helena Trajano, presidente do Grupo Mulheres 
do Brasil, e suas 75 mil voluntárias, potencializaram suas 
forças e vozes unindo-se a  diversas entidades, lançando o 
movimento Unidos pela Vacina. Apartidário, o movimento 
visa contribuir em diversas frentes de trabalho que farão 
interfaces com o Governo Federal, com os Estados, secre-
tarias de saúde, municípios e meios de comunicação. O 
objetivo é que não haja entraves para que a vacina chegue 
o mais rápido possível a todos os cantos do Brasil.    
Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Palestra gratuita aborda a inteligência artificial 
na detecção de vazamentos de dados

@Depois de promover uma palestra sobre os recentes va-
zamentos de dados no Brasil, o MBA em Segurança de 

Dados da USP organizará mais um evento online e gratuito. O 
assunto da vez são as possibilidades de utilizar a inteligência 
artificial para detectar esses vazamentos. A live será realizada 
nesta quinta-feira (11) às 19h com o professor Daniel Macêdo 
Batista, do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da USP. 
Será apresentada uma visão geral de como ataques de vazamento 
de dados têm sido arquitetados, desde a busca por vulnerabili-
dades que permitam um vazamento até o sucesso do ataque, e 
como técnicas de inteligência artificial podem ser usadas para a 
detecção automatizada, e preferencialmente antecipada, desses 
ataques. Todos os detalhes do evento estão disponíveis em bit.
ly/live-vazamentos.   Leia a coluna  completa na página 2

AI/USP

As casas inteligentes onde tudo 
é feito por comando de voz ou 
por um simples toque na tela 
do celular, por muito tempo foi 
considerado a casa do futuro.

Hoje, a casa do futuro é uma realidade 
com a democratização e facilitação 

do uso de dispositivos que permitem a 
automação residencial de forma simples 
e rápida. 

Isso foi o que chamou a atenção da gigante 
brasileira de tecnologia corporativa, a WDC 
Networks, que abriu uma nova empresa 
voltada para o mercado residencial, a Casa 
Conectada, que chama atenção por utilizar 
tecnologia avançada e dispensar o uso de 
cabeamento para automação. 

A Casa Conectada veio para desmiti-
ficar que a automação é apenas voltada 
para o público com alto poder aquisitivo 
ou apenas em grandes residências. "Hoje, 
qualquer residência, independente do 
tamanho pode ter automação e, o prin-
cipal, sem a necessidade de obra. As 
residências inteligentes já são uma rea-
lidade no país e estão se popularizando 
cada vez mais através da integração com 
smartphones e assistentes pessoais", 
explica Vanderlei Rigatieri, presidente 
da Casa Conectada. 

Localizada na Al. Gabriel Monteiro da 
Silva, reduto da arquitetura e decoração 
paulistana, a loja conceito traz um espaço 
de alta tecnologia onde é possível ter a 
experiência em cada detalhe como os dispo-
sitivos podem ser instalados, sua facilidade, 
rapidez e funcionalidades. "A grande inova-
ção desses sistemas é a modularidade, ou 
seja, os projetos podem ser implementados 
aos poucos, através de sensores e módulos 
sem fios, evitando grandes intervenções 
nos espaços. A partir de R$150,00 reais já 
é possível fazer a automação de pequenos 
ambientes", revela Rigatieri. 

Casa Conectada inaugura loja conceito 
com automação sem fio

Com a pandemia e a quarentena, as casas 
se tornaram também o escritório de muitas 
famílias que aderiram ao home office, as 
crianças passaram a ficar mais tempo em 
casa e a família percebeu que vários pro-
cessos poderiam ser facilitados, seja para 
conforto, rapidez, autonomia, economia, 
segurança ou sustentabilidade. Os motivos 
e benefícios para automatizar são inúmeros, 
o único empecilho eram os processos que 
custavam caro, demandavam obra em toda 
residência. 

Hoje, com a tecnologia trazida pela Casa 
Conectada qualquer pessoa pode ir até a 
loja, comprar um kit inicial de automação 
e instalar de forma simples e rápida com 
dispositivos que você conecta na tomada, 
baixa o aplicativo e faz de forma intuitiva 
toda a automação através do celular ou 
assistente pessoal eletrônica, como a Alexa. 

Para automações de pequeno porte e 
para ambientes individuais, a empresa 
conta com a linha EASY4HOME (plug and 
play) por um custo bem acessível, onde é 
possível integrar dispositivos com infraver-
melho, como TVs, câmeras de segurança, 
ar-condicionado, lâmpadas inteligentes, 
assistente pessoal, entre outros, tudo por 
um único aplicativo. 

Durante a quarentena, uma das maiores 
queixas foi relacionada ao aumento do con-
sumo de energia, pelo maior tempo que os 
moradores passaram a ficar em casa. Com a 

automação, pequenos deslizes que podem 
inflar a conta de luz como deixar lâmpadas 
ou equipamentos ligados de forma desne-
cessária, podem ser minimizados através 
dos dispositivos integrados, onde é possível 
programar uma iluminação inteligente e 
tornar os ambientes mais acolhedores, 
como, por exemplo, o desligamento das 
luzes no período de alta luminosidade ou 
quando não houver pessoas no ambiente. 

Há ainda a possibilidade de optar por uma 
energia 100% limpa e inesgotável, por meio 
de um sistema a de painéis solares total-
mente integrados à automação da sua casa. 
"Pensando em preservar o meio ambiente 
e evitar desperdícios, nós desenvolvemos 
todas as etapas do projeto - do orçamento 
a instalação. Com um sistema de painéis 
solares é possível chegar a uma economia 
de até 95% em sua conta de energia, por 
exemplo", completa Rigatieri. 

Independentemente do tamanho da 
automação, a empresa, que possui uma 
equipe especializada para atender qual-
quer tipo de projeto, consegue oferecer 
uma gama de produtos para diversos perfis 
de projetos e orçamentos com a instalação 
de pequenos aparelhos, que deixarão sua 
vida mais prática e confortável, econo-
mizando energia e ganhando segurança. 
A sofisticação e conforto deixaram de 
ser complicados. A regra é desfrutar da 
tecnologia! - Fonte e mais informações: 
(www.casaconectada.store).

O que é o RH ágil? 
Descubra como 
a agilidade pode 
transformar a 
sua empresa!

Yuri Lázaro de Oliveira Cunha

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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APRENDIzADOS 
QuE OS 
EMPREENDEDORES 
TROuxERAM 
PARA ESTE ANO

    Leia na página 6

APROvEITAR A jANELA DE OPORTuNIDADES

Pagamentos com cartões 
Segundo dados da Abecs, associação 

que representa o setor de meios ele-
trônicos de pagamento, os brasileiros 
realizaram R$ 2 trilhões em pagamen-
tos com cartões de crédito, débito e pré-
-pagos em 2020, o que representa um 
crescimento de 8,2% em comparação 
com 2019. O uso do cartão de débito 
teve desempenho acima da média, 
chegando a R$ 762,4 bilhões. O cartão 
de crédito, por sua vez, registrou R$ 
1,18 trilhão em transações. Já o cartão 
pré-pago movimentou R$ 45,3 bilhões e 
cresceu 107,4% no ano passado.

Tudo é feito por comando de voz ou por um simples toque na tela do celular.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/os-aprendizados-que-os-empreendedores-levam-para-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-11-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-11-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/o-que-e-o-rh-agil-descubra-como-a-agilidade-pode-transformar-a-sua-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/numero-de-investidores-na-bolsa-deve-continuar-crescendo-em-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/protecao-de-dados-pessoais-e-as-sancoes-ja-em-vigor/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sucesso-nos-negocios-dependera-de-experiencias-excepcionais-ao-cliente/

