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OpiniãO
Indústrias estão mais 

confiantes para retomar 
investimentos em automação

O conceito de 
Indústria 4.0 já está 
consolidado entre os 
maiores especialistas 
da indústria. 

No entanto, ao contrá-
rio de países como 
China, Japão, EUA e 

Alemanha, que estão entre 
as maiores forças indus-
triais do mundo, apenas 
recentemente é que países 
em desenvolvimento, como 
o Brasil, vêm tentando 
impulsionar essa jornada 
rumo à automação plena 
dos processos industriais. 

As previsões globais apon-
tam para uma aceleração da 
automação, motivada em 
parte pela crise gerada pela 
pandemia. Um estudo da 
consultoria Ernst & Young 
revelou que 36% das empre-
sas passaram a acelerar os 
planos desde 2020. 

Trazendo esses dados 
para o mercado nacional, 
especialistas enxergam 
um cenário mais propício 
a investimentos do setor a 
partir de 2021. 

Enquanto muitos países 
sofreram gravemente com 
o desabastecimento de di-
versos insumos, inclusive 
alimentos, como aconteceu 
nos EUA, até mesmo a falta 
de materiais hospitalares, 
relatado na Itália, o Brasil, 
apesar de algumas difi-
culdades, não apresentou 
grandes problemas de abas-
tecimento. Tal experiência 
mostrou que as máquinas 
foram capazes de manter a 
produtividade e a cadeia de 
suprimentos girando, quase 
sem interrupções, mesmo 
que em um ritmo mais lento. 

A quarta e mais recente 
edição do Índice de Automa-
ção do Mercado Brasileiro, 
realizado pela Associação 
Brasileira de Automação-
-GS1 Brasil com o apoio 
da empresa de pesquisas 
GfK, indicou que, em 2020, 
as indústrias estavam 2% 
mais automatizadas que 
no ano anterior. Mas, desde 
que o índice começou a ser 
mensurado, em 2016, essa 
evolução foi de 7%. 

Outro relatório, da Bain & 

Company, chamado Tech-
nology Report, que avalia as 
oportunidades e vantagens 
operacionais do setor indus-
trial, aponta que mais de um 
terço dos executivos planeja 
ampliar os investimentos 
em automação em 2021. 

A partir desse balanço 
não é difícil concluir que 
as empresas que investi-
ram em automação, ainda 
antes da pandemia, foram 
as que melhor conseguiram 
enfrentar a crise ocasiona-
da pela COVID e agora se 
sentem mais preparadas 
e confortáveis em realizar 
essa transição. 

Além da robotização in-
dustrial ser uma das maio-
res tendências quando se 
fala em automação, outros 
conceitos conquistaram 
notoriedade e aceitação no 
chão de fábrica. A comuni-
cação Machine to Machine, 
por exemplo, ganhou ainda 
mais força ao permitir que 
dados, antes coletados por 
operadores, pudessem ser 
coletados de forma auto-
matizada. 

Assim, controladores lógi-
cos programáveis, os CLPs, 
passaram a ser integrados 
a plataformas locais ou em 
nuvem, permitindo a con-
sulta de seus registros e 
dados até mesmo de forma 
remota, para tomadas de 
decisão importantes. 

Em outra ponta, dispositi-
vos para medição de consu-
mo de energia, em conjunto 
com o monitoramento de 
produção da fábrica, possi-
bilitaram a criação de índi-
ces de consumo específico, 
medindo, assim, a eficiência 
energética de máquinas e 
equipamentos. 

Se fosse possível fazer 
uma previsão, não seria mais 
tão ousado apostar que, com 
as reformas econômicas já 
previstas e o grande passo 
que o país já deu na capa-
cidade de se reinventar e 
digitalizar seus processos 
e fluxos de produção, logo 
estaremos nos aproximando 
de uma quinta revolução 
industrial. 

(*) - É Gerente de Marketing 
da Mitsubishi Electric (www.

mitsubishiElectric.com).

Hélio Sugimura (*)
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entre computadores, tablets, servidores e infraestrutura de TI. A nova 
tecnologia permite a interpretação de mensagens de texto e fotos dos 
equipamentos enviadas. Segundo Fabiano Pardini, Diretor de Tecnologia e 
Operações da Microcity, a Suzy 4 representa uma nova era para a empresa 
e para os seus clientes. “Já estamos vivendo a Transformação Digital, 
onde a tecnologia é parte fundamental dos processos e das rotinas de 
trabalho. Por isso, nada mais natural do que oferecer um atendimento 
diferenciado, aproveitando um dos aplicativos de mensagens mais 
populares do país, para aprimorar a experiência dos usuários”, afirma.

Microcity disponibiliza novo canal de 
atendimento aos clientes

@A Microcity, pioneira brasileira em outsourcing de ativos de TI, está 
disponibilizando, para todos os seus clientes, um atendimento dife-

renciado, mais ágil e com mais comodidade, via aplicativo de mensagens 
WhatsApp. A Suzy 4, inteligência artificial desenvolvida pela empresa, 
passa a utilizar o aplicativo de mensagens para atendimento dos usuá-
rios dos mais de 200 mil ativos da companhia, alocados em todo o país, 

Segurança em mensagens instantâneas: 
WhatsApp, Signal ou Telegram? 
O que é preciso saber ao escolher o melhor aplicativo de mensagens instantâneas para você. 

ser vulnerável, algumas decisões incomuns foram 
tomadas com relação ao design do protocolo.

Dois exemplos dessas decisões incomuns são 
o uso do modo de criptografia Infinite Garble 
Extension (IGE) - não tão amplamente testado 
e, portanto, menos incentivado pela indústria 
de segurança - e o uso de MAC-then-encrypt 
(um tipo de criptografia que não impede que 
seja falsificável). Embora essas opções possam 
não ser ideais por si mesmas, o próprio MT-
Proto (pelo menos a partir da versão 2.0, que 
tentou resolver os problemas levantados pelas 
auditorias de segurança da versão anterior) 
pode ser seguro o suficiente. No entanto, essas 
decisões de design ainda levantam dúvidas entre 
a comunidade de segurança, dando à Signal a 
vantagem em termos de proteção.

Além disso, o aplicativo também é gratuito 
e financiado por doações e você pode adicio-
nar um usuário ao Telegram, sem precisar do 
número do telefone. 

Tanto o protocolo signal usado pelo Signal, 
quanto o MTProto usado pelo Telegram (se 
a função de chat secreto estiver habilitada), 
fornecem "criptografia ponta a ponta", o que 
significa que nem o provedor de serviços (sendo, 
por exemplo, o Telegram ou o Signal), nem a sua 
companhia telefônica, nem o governo podem 
ler as suas mensagens. Apenas o remetente e 
o destinatário estão habilitados a ter o acesso 
às mensagens de ambos.

Dicas para escolher seu aplicativo de 
mensagens instantâneas

Independentemente de qual aplicativo de 
mensagens instantâneas você decida utilizar ou 
qual deles funciona melhor para o seu estilo de 
vida, aqui estão algumas recomendações para 
ajudá-lo a escolher um app deste tipo que seja 
seguro, enquanto cuida da sua privacidade. 

Certifique-se de que o seu serviço de 
mensagens instantâneas usa criptografia 
de ponta a ponta;

Reveja as políticas de privacidade e de segu-
rança do serviço, verificando as configurações 
do aplicativo e o seu próprio dispositivo;

Seja analítico com as permissões que você 
concede. Você realmente precisa que a sua 
localização esteja sempre ativada?

Ative a verificação em duas etapas;

Revise e limite a visibilidade das suas infor-
mações apenas para os contatos, se for isso o 
que você deseja fazer;

Sempre mantenha o seu aplicativo de men-
sagens atualizado, pois isso reduz os riscos de 
possíveis violações de dados;

Alguns aplicativos permitem que você verifi-
que a identidade do seu contato, comparando 
os códigos que o seu telefone e o do contato 
geraram, por exemplo, os pessoais. Embora 
possa ser difícil fazer isso para todos os contatos, 
pode ser útil quando você realmente desejar ter 
certeza de com quem está falando.

Quando encontrar um aplicativo de men-
sagens criptografadas de ponta a ponta, que 
funcione para você, comece a usá-lo e desfrute 
da sensação de paz que ele traz, percebida 
quando na sua mente você se sente tão seguro 
e protegido quanto os seus textos estão.

(*) É pesquisador de malware da Avast.

A maior parte dos atuais apps mensageiros, 
como Allo, WhatsApp, Facebook Messenger 
e Skype, utiliza o chamado protocolo Signal 
(um protocolo criptográfico não federado, que 
pode ser usado para prover criptografia ponta 
a ponta às chamadas de voz, vídeo chamadas e 
conversas de mensagens instantâneas). No en-
tanto, algumas plataformas, como o WhatsApp, 
sacrificam parte da segurança proporcionada 
pelo protocolo em nome de determinados re-
cursos ou funções - por exemplo, quando um 
teclado GIF ou ferramentas semelhantes são 
incluídos usando um provedor de terceiros para 
o fornecimento, neste caso, de GIFs para comu-
nicação ou backups das mensagens -, tornam 
a sua criptografia ponta a ponta incompleta.

O desenvolvimento do protocolo Signal foi 
iniciado pelo engenheiro de criptografia Tre-
vor Perrin e Moxie Marlinspike, o criador do 
aplicativo que leva o mesmo nome. O fato de 
o criador do Signal ter sido uma das pessoas 
envolvidas no desenvolvimento do protocolo 
mais utilizado hoje, é o que torna este app tão 
popular entre a comunidade de cibersegurança, 
além dos seguintes fatores:

Em primeiro lugar, é muito fácil de usar e 
a sua funcionalidade é tão amigável quanto 
outras plataformas do mercado. Em segundo 
lugar, possui código aberto, o que significa que, 
se elementos defeituosos forem colocados em 
seu código, a violação será sinalizada e corrigida 
imediatamente pela comunidade de desenvolve-
dores do Signal. Terceiro, ao contrário de outros 
aplicativos, o Signal não apenas criptografa men-
sagens e chamadas, mas também metadados, 
mantendo as informações pessoais dos usuários 
seguras. A empresa provou isso em um caso de 
2016, quando foi intimada para fornecer todos os 
tipos de informações digitais sobre um de seus 
usuários e não conseguiu atender à solicitação. 
Isso é porque os únicos dados mantidos pela 
empresa são a data de criação da conta e a data 
em que o usuário se conectou pela última vez 
ao servidor Signal. Em quarto lugar, o aplicativo 
é gratuito, roda em Android e iOS e não pode 
ser influenciado por nenhuma empresa comer-
cial, pois trata-se de uma organização sem fins 
lucrativos e financiada por doações. Portanto, 
na atual era de preocupações e problemas de 
privacidade de dados, o Signal é a combinação 
perfeita em comparação com os outros aplica-
tivos de mensagens instantâneas disponíveis. 

O Telegram também oferece criptografia ponta 
a ponta, porém não o faz por padrão, sendo ne-
cessário usar o recurso de "bate-papo secreto" do 
Telegram para habilitar a criptografia completa. 
O sistema de mensagens de bate-papo na nu-
vem padrão do Telegram armazena mensagens 
e sua agenda de endereços nos servidores do 
Telegram, e os hospeda na nuvem. Isso signi-
fica que o Telegram pode obter acesso às suas 
mensagens e contatos.

O aplicativo utiliza o seu próprio protocolo de-
nominado MTProto, em vez do protocolo Signal. 
Embora o protocolo em si não seja conhecido por 

Adolf Streda (*)

Há muito tempo, usávamos SMS para 
nos comunicar com os nossos amigos e 
familiares. O benefício dos aplicativos de 

mensagens multimídia nos afastou do serviço 
básico de texto de rede e nos aproximou dos 
apps que nos permitem não apenas bater papo 
online, mas também ligar, criar grupos, enviar 
fotos, áudios, GIFs, etc.

No entanto, em uma época em que o mundo 
digital pode oferecer a chave para o nosso 
sucesso ou fracasso, uma segurança rígida de 
tudo o que é enviado via internet, ou mesmo 
que trafega através da web, é essencial. À me-
dida que vemos mais histórias na mídia sobre 
violações de dados e mensagens vazadas a cada 
semana, e à medida que as pessoas se tornam 
mais conscientes de sua privacidade e do que as 
empresas fazem com os seus dados, começamos 
a nos questionar sobre o quão seguro são os 
nossos meios de comunicação. Alguém lê os 
meus textos? Quão seguros são os aplicativos de 
mensagens e como exatamente eles funcionam?

WhatsApp e sua nova política 
Recentemente, o WhatsApp se tornou o 

centro das notícias ao atualizar seus termos e 
condições de serviço, e política de privacidade. 
As mudanças incluídas sobre "como os dados do 
usuário serão tratados a partir de agora", não 
foram recebidas pelos usuários do aplicativo de 
forma muito positiva. Os principais pontos de 
preocupação são as mudanças do WhatsApp nos 
seus termos em relação a "como as empresas 
podem utilizar os serviços hospedados no Face-
book, para armazenar e gerenciar os seus chats", 
bem como "como o WhatsApp e o Facebook se 
associam para oferecer integrações de produtos 
nas empresas Facebook". Isso significa que o 
WhatsApp pode coletar dados como contatos, 
informações comerciais, identificadores de dis-
positivos, endereço IP (não rastreável, no caso 
de você usar uma VPN), além de outros dados 
diretamente vinculados com os seus usuários, 
dependendo do país.

Cerca de 72 horas após o anúncio dos novos 
termos do WhatsApp aos seus usuários, o 
Telegram relatou um aumento de 25 milhões 
de novos usuários, atingindo um total de 500 
milhões de usuários em todo o mundo. Além 
disso, líderes de opinião influentes - como Ju-
lian Assange e Elon Musk -, estenderam suas 
recomendações para usar o Signal, um serviço 
criptografado de mensagens e multiplataforma 
com ênfase na privacidade e segurança.

Como resultado das preocupações levantadas 
pelos usuários do WhatsApp, a empresa fez uma 
declaração compartilhando que: o WhatsApp 
nunca irá ler conversas, ouvir chamadas ou 
compartilhar a localização de chats. Disseram 
ainda que não mantêm ou compartilham os re-
gistros sobre as pessoas, com quem interagem 
no WhatsApp e que também não os comparti-
lham com o Facebook, inclusive que o seu uso é 
apenas interno para melhorar a experiência do 
chat. A empresa afirmou que os seus contatos 
são carregados nos servidores do WhatsApp, 
sem compartilhá-los com o Facebook.

Apesar deste comunicado, o número de 
pessoas migrando do WhatsApp não parece ter 
diminuído, então, o que o Signal e o Telegram 
fazem de diferente? 

Como o Signal difere do Telegram e de outros 
aplicativos de mensagens instantâneas? 

Atualmente, a maioria dos aplicativos de 
mensagens instantâneas usam métodos de 
criptografia de maneiras diferentes. Isso ajuda 
a manter as mensagens que você envia seguras 
e a garantir que ninguém mais possa ler as suas 
conversas. Quando um serviço de mensagens 
de texto usa criptografia de ponta a ponta, as 
informações enviadas são criptografadas desde 
o momento em que o usuário toca em ENVIAR, 
até o momento em que a outra parte as recebe 
em seu dispositivo. A criptografia ponta a ponta 
garante que os dados permaneçam criptografa-
dos até chegarem ao seu destino.

Foto de Anton no Pexels
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"Mercado brasileiro de TI em 
expansão" é tema de debate

Presente em mais de 180 
países e atendendo mais de 
400 mil clientes, a SAP é uma 
multinacional alemã do setor 
de tecnologia da informação, 
criada há quase 50 anos, que 
mostra o poder de crescimento 
do setor. O Sindicato da Indús-
tria de Software e da Tecnologia 
da Informação do Estado de Mi-
nas Gerais (Sindinfor) realizará 
na próxima terça-feira (23), a 
partir das 19h, mais um debate 
do Corporate Digital Business, 
evento online promovido pela 
entidade que coloca a tecnolo-
gia da informação (TI), a ino-
vação e a transformação digital 
como centro de discussão com 
os maiores especialistas do país.

O vice-presidente de vendas 
da SAP, Jackson Borges, será o 
convidado na live de tema “Mer-
cado Brasileiro em Expansão”. 
Fábio Veras de Souza, presiden-
te do Sindinfor e idealizador 
do evento (https://br.linkedin.
com/in/fabioveras), destaca a 
experiência de Borges como 
diferencial. “São 20 anos de 

carreira no setor de tecnologia 
da informação. A experiência 
de Jackson Borges, por si só, 
demonstra sua visão estratégica 
e conhecimento de mercado”, 
adianta.

Você acompanha todas as 
edições do Corporate Digital 
Business no canal oficial do 
projeto no YouTube acessan-
do: https://www.youtube.com/
channel/UCG29QHsUWFmxa-
Mre7NBBybw. Mais informa-
ções podem ser encontradas no 
perfil do evento no Instagram: 
https://www.instagram.com/
corporatedigitalbusiness/

Fábio Veras de Souza
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