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A revolução digital ocorrida nos últimos 12 meses mudou o 
Brasil para sempre. É o que constatou a edição 2020 da Pesquisa 
Febraban de Tecnologia Bancária: 74% das transações bancárias 
aconteceram por canais digitais. Relatório da Câmara Brasileira de 
Economia Digital e da Neotrust mostra que, entre novembro de 
2019 e novembro de 2020, o faturamento do comércio eletrônico 
cresceu 122%.  

LGPD exige que a inovação digital siga o 
conceito “Privacy by Design”

Uma nova pesquisa de mercado encomendada pela IBM revelou que 
21% dos profissionais de TI entrevistados na América Latina afirmam 
usar inteligência artificial (IA) em suas organizações, enquanto no 
Brasil, 40% deles relatam ter implantado IA em seus negócios. Avanços 
recentes na tecnologia estão tornando a IA mais acessível do que nunca. 
A pesquisa anual conduzida pela Morning Consult também descobriu 
que a falta de habilidades em IA e o aumento da complexidade dos 
dados são os principais desafios.   

Empresas brasileiras lideram a adoção 
de IA na América Latina

Que a pandemia acelerou a digitalização dos negócios em todo o mundo 
não é novidade pra ninguém. O problema é que junto com ela aumentou 
o número de crimes digitais. No Brasil, o roubo de dados de cartão de 
crédito e cobrança fraudulenta são os crimes cibernéticos mais comuns 
desde o início da crise sanitária mundial, como mostra pesquisa realizada 
pela TransUnion, empresa global de análise de informações. Os ataques 
são diferentes de acordo com o público-alvo, mas segundo dados do 
dfndr, laboratório especializado em segurança digital da PSafe, no Brasil, 
o número total de cibercrimes ultrapassa dezenas de milhões.  

Como não cair em golpes financeiros 
na internet
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Negócios em Pauta

International Wine Challenge
Conhecido como o ‘brasileiro de alma francesa’, o espumante Georges 

Aubert continua colecionando méritos e pontuações no mercado inter-
nacional de vinhos. Cinco rótulos da marca acabam de ser premiados 
no International Wine Challenge, no qual os espumantes finos da CRS 
Brands se destacaram e receberam medalhas de bronze e menções/
recomendações. O evento, considerado a mais rigorosa competição 
respeitada pelos varejistas e compradores internacionais de vinho, 
avalia cada rótulo "às cegas" e os julga pela fidelidade ao estilo, região 
e safra. Os rótulos Georges Aubert Nature, Georges Aubert Moscatel 
Rosé e Georges Aubert Brut Tradicional foram premiados com meda-
lhas de bronze e os espumantes Georges Aubert Brut e George Aubert 
Moscatel receberam menções/recomendações dos jurados. “O resultado 
é reflexo do investimento constante no aprimoramento do produto e 
mostra que estamos no caminho certo”, afirma Edgar Galbiatti, gerente 
de marketing da CRS Brands, ao informar que a empresa tem metas 
agressivas de crescimento em vendas para este ano, tendo registrado 
no ano passado um acréscimo de 25% (www.crsbrands.com.br).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: crsbrands.com/reprodução

News@TI

Grupo Reckitt abre inscrições para Trainee 2021

@O Grupo Reckitt - multinacional de bens de consumo em higie-
ne, saúde e nutrição - está em busca de seus futuros líderes. A 

companhia, que possui grandes marcas em seu portfólio como Veja, 
Vanish, SBP e Lysol, abre as inscrições para o Trainee Grupo Reckitt 
2021, em parceria com a 99jobs e com o tema “Vem do seu jeito, vem 
com tudo”. Serão selecionados 13 candidatos para atuar no Brasil, 
com início em agosto deste ano e duração de 18 meses. Podem se 
inscrever candidatos de qualquer curso superior (tecnólogo, bacharel 
ou licenciatura), que tenham se formado entre dezembro de 2017 e 
dezembro de 2020. É necessário ter disponibilidade para viagens e 
para residir em diferentes estados do país. O conhecimento da língua 
inglesa não é obrigatório, mas é desejável (https://traineereckitt.com/).  

 Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://traineereckitt.com/home

Após mais de um ano de pandemia 
e inúmeras adaptações nas rotinas, 
a tecnologia ganhou ainda mais 
importância e se tornou uma 
poderosa aliada nos afazeres diários.

Para que os negócios continuem sendo 
realizados com confiança jurídica e pre-

servando a saúde dos envolvidos, a assinatura 
digital se popularizou na vida das pessoas 
físicas durante a pandemia.

 
A funcionalidade permite assinar quase 

todos os tipos de documentos e contratos, a 
qualquer hora do dia e da noite sem sair de 
casa e é recomendada a todas as classes sociais 
- especialmente quem deseja organizar a vida 
financeira, evitar a exposição desnecessária 
na rua e ainda economizar tempo e dinheiro.

 Isso porque, com apenas um procedimento, 
já é possível assinar milhares de documentos 
ao longo do ano. Assim, evita-se gastos em 
cartórios, deslocamentos de ônibus ou carro, 
estacionamento, motoboy, filas de espera, 
aglomerações ou impressões de papéis. 

“Mais de 500 serviços públicos já utilizam 
e aceitam as assinaturas digitais em suas 
atividades. Num dos cálculos realizados, no-
tamos que os brasileiros desperdiçaram 146 
milhões de horas por ano em deslocamentos, 
filas e burocracia. Com a tecnologia, a vida 
ficou mais fácil”, explica a explica a sócia-
-diretora da Ative Certificado Digital, Paula 
Renata Nogueira. 

Por enquanto, a assinatura digital só não é 
aceita em quatro situações: registros de nasci-
mento, certidão de óbito, escritura de compra 
e venda de imóvel e em registro de imóveis. 
Devido a todas as vantagens geradas pelo uso 
da assinatura digital, Paula vive uma situação 
oposta à economia nacional. Sua empresa cres-
ceu mais de 60% em 2020 em relação a 2019. 

A procura é tanta, que ela emite cerca 
de 200 assinaturas digitais por mês. “Não é 

Pandemia impulsiona uso de 
assinaturas digitais
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AFINAL DE CONTAs, O QuE é bITCOIN? 
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uMA FORMA DE ATIVO

só advogado, contador ou médico que nos 
procuram. Atendemos donas de casa, pro-
fissionais liberais e microempreendedores 
que entenderam a segurança, a economia e 
a praticidade em assinar os documentos sem 
sair de casa ou do escritório”, conta.

 
A contadora Elicéia Josiane Mikos Cândido 

utiliza a assinatura digital desde 2013, quando 
abriu seu escritório. Com a tecnologia, ela 
resolve problemas complexos na Receita 
Federal e ganha agilidade na abertura de 
empresas - tudo de forma digital, sem precisar 
se deslocar. 

“Utilizo essas funcionalidades pelo me-
nos dez vezes num mês. Isso ajuda e muito 
no resultado da empresa”, explica. Outro 
exemplo envolve a BRF, que reduziu em 
72% o tempo de formalização de contrato, 
de 25 para 7 dias. Como atua com cerca de 
5 mil fornecedores, a economia de tempo foi 
enorme e a produtividade cresceu.

 
O círculo virtuoso começa a ocorrer quando 

um fornecedor é convidado pelo seu cliente a 
assinar digitalmente os documentos. Depois 
de conhecer o processo, a tendência é que 
esse prestador de serviço comece a imple-
mentar em sua própria empresa para então 
repassá-la à sua rede de relacionamentos. 

O mercado da certificação e assinatura 
digital existe há 20 anos no Brasil, mas o 

segmento ainda caminha para a maturida-
de e consolidação. Atualmente, segundo 
dados do Instituto Nacional de Tecnologia 
da Informação, são 10.143.156 certificados 
digitais ativos. Desses, 5,2 milhões são de 
pessoa jurídica e 4,8 são de pessoa física. A 
expectativa é que, até 2022, existam cerca de 
40 milhões de certificados digitais no Brasil. 

“Quem já descobriu e adota as vantagens do 
universo digital não quer voltar para o meio 
físico, com vai e vem de documentos, carimbos, 
gastos e perda de tempo. Isso ficou para trás”, 
enfatiza a sócia diretora da Ative. O processo 
de obtenção de uma assinatura digital é rápido 
e pode ser feito por videoconferência. Com a 
documentação exigida, em cerca de 24 horas 
já é possível usufruir da tecnologia e assinar 
os documentos digitalmente. 

Os procedimentos envolvidos no serviço 
são sofisticados, envolvem operações mate-
máticas que geram código único e um sistema 
de chaves criptografadas que impede fraudes. 
“Uma simples tentativa de adulteração faz 
com que a assinatura seja rompida”, ressalta 
Paula. O custo anual para ter uma assinatura 
digital é de R$ 130 para pessoa física e de  
R$ 190 para pessoa jurídica. 

Se comparado às despesas com cartório 
e deslocamentos para assinar um contrato 
de aluguel, ela se paga em cerca de um mês. 
Fonte: (https://ative.site/).

Deslocamento de pessoas
As guerras, conflitos e os desastres 

naturais fizeram com que 55 milhões 
de pessoas vivessem como deslocados 
internos em 2020, um recorde mun-
dial, informaram as ONGs Centro de 
Vigilância de Deslocamentos Internos 
e Conselho Norueguês de Refugiados. 
Só no ano passado, foram 40,5 milhões 
de pessoas forçadas a deixarem suas 
casas - número também recorde - , 
sendo que 30,7 milhões precisaram sair 
por conta de desastres naturais e 9,8 
milhões por conflitos armados (ANSA).
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https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-21-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-21-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/ele-voltou-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-nao-cair-em-golpes-financeiros-na-internet/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/empresas-brasileiras-lideram-a-adocao-de-ia-na-america-latina/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/lgpd-exige-que-a-inovacao-digital-siga-o-conceito-privacy-by-design/
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News@TI
Vagas para Programa de Estágio em TI

@Estão abertas até o dia 6/6 as inscrições para o Programa de Estágio 
em Tecnologia da Informação (TI) do Grupo Dimed. Conectada 

com o universo digital da Panvel, a iniciativa chega à sua segunda edição 
visando acelerar o desenvolvimento e a evolução de jovens talentos 
na área. Também possibilita que o candidato se torne desenvolvedor 
e inicie a construção da sua carreira na rede. Durante o período do 
estágio, que será de seis meses, o estudante terá a oportunidade de 
vivenciar o universo da inovação e da transformação digital da área de 
TI. O dia a dia é estruturado de forma prática e intensa, trabalhando em 
projetos e necessidades reais do Grupo Dimed, especialmente da marca 
Panvel. Entre os benefícios oferecidos estão bolsa auxílio, transporte 
fretado e/ou VT, refeitório no local, descontos em Farmácias Panvel e 
gympass. Os interessados devem acessar https.//www.linkedin.com/
company/grupodimed/life/programaestagioti/ para obter mais informa-
ções sobre o Programa e orientações de como se candidatar, ou então, 
podem entrar diretamente na nossa vaga na página da Grupy https://
grupodimed.gupy.io/jobs/898216?jobBoardSource=gupy_public_page.

Matrículas para Pós-Graduação EaD

@As matrículas para a Pós-Graduação Lato Sensu EaD da Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) estão abertas até o dia 30 

de julho e devem ser feitas pelo site. O processo está com descontos 
especiais nas mensalidades dos cursos para quem fizer a matrícula 
antecipada, sendo de 10% até o dia 15 de junho e de 5% a partir do 
dia 16 de junho até o final das inscrições. O segmento EaD possui 
diversos cursos para que o profissional possa escolher a especialização 
que mais se identifica, como por exemplo: Direito Civil, Economia e 
Gestão de Agronegócio, Gestão Estratégica de Negócios, Gestão de 
Negócios em Serviços, Inteligência Artificial, Marketing Estratégico, 
entre outros. As aulas contam com interação semanal ao vivo com 
o professor, permitindo e facilitando o esclarecimento de dúvidas 
(http://www.mackenzie.br/matriculas/especializacao/ead).

Canadá enfrenta déficit de pessoas para 
preenchimento de vagas de emprego

@Desde 2011, o Canadá vem recebendo novos imigrantes com 
a proposta de aquecer a economia do país. Com a pandemia, 

esse cenário se agravou e o país está correndo atrás de pessoas de 
fora para oportunidades de trabalho. Essa necessidade em atrair 
imigrantes vem acontecendo, pois o Canadá tem o receio de ter 
uma das menores taxas de natalidade do mundo e também uma das 
populações mais envelhecidas (https://maratona.seufuturocanada.
com.br/oportunidade_checklist_)

Coluna do Heródoto

Ele é um candidato 
fortíssimo à 
presidência da 
república. 

Tem um forte apelo 
popular e para alguns 
veículos de comu-

nicação é imbatível nas 
próximas eleições presiden-
ciais. Seus dois mandatos 
anteriores deixaram marcas 
profundas no país, e uma 
boa parte dos eleitores têm 
saudades dos tempos que 
governou a   nação por nove 
anos . Afirmam que durante 
esse período a qualidade 
de vida melhorou e princi-
palmente os trabalhadores 
tiveram ganho de renda e 
de auto estima. O país tinha 
o respeito internacional o 
que fazia dele uma exceção 
na América Latina. A cam-
panha eleitoral nem bem 
se inicia e o ex-presidente 
é lembrado como o gover-
nante mais bem sucedido 
na história nacional.É visto 
por muitos como um ícone, 
um mito a ser preservado.

Ele deixou o último man-
dato da presidência com alta 
taxa de aprovação do seu go-
verno, o que o habilita a ter 
uma terceira oportunidade 
de governar o país. Dizem 
os institutos de pesquisas 
que a aprovação chegou a 
mais de 60 por cento. Nin-
guém esquece as diretrizes 
nacionalistas dos seus dois 
governos através de forte 
impulso ao desenvolvimen-
to de empresas estatais. 
Não esconde que não quer 
aproximação com o governo 
americano e procura outras 
alternativas internacionais. 
Busca mercados que pos-

sam adquirir os produtos 
nacionais, principalmente  
os provenientes do agro-
negócio. Essas diretrizes 
carreiam grande apoio dos 
movimentos dos trabalha-
dores e da população de 
baixa renda. Sua campanha 
eleitoral tem como alvo 
buscar, pela terceira vez, 
o apoio das camadas mais 
pobres a quem promete 
a volta da idade de ouro. 
Os funcionários públicos 
o apoiam integralmente, 
uma vez que foi responsável 
pelo crescimento da má-
quina pública, com muitos 
empregos oferecidos pelas 
empresas estatais e órgãos 
governamentais.

Ele é acusado de ter se 
aproveitado pessoalmente 
dos benefícios do gover-
no durante os seus dois 
mandatos. Há uma forte 
campanha de oposicionistas 
que o acusam de populista 
e de admirador de países 
totalitários. Nada disso 
cola no candidato. Ele está 
de volta ao campo eleitoral 
com novas promessas de 
recuperar a nação que vive 
uma profunda crise econô-
mica onde se sobressai o 
desemprego e o crescimen-
to da pobreza. Juan Domin-
go Perón desembarca em 
Buenos Aires depois de 18 
anos de exílio na Espanha. 
Sua segunda mulher, Evita, 
ainda é cultuada no cemité-
rio como quase uma santa. 
Nenhum dos candidatos 
faz sombra ao seu apelo e 
prestígio popular. Perón 
é eleito, pela terceira vez, 
presidente da República 
Argentina, em 1973. 

(*) É comentarista da Record News, 
R5 e Nova Brasil FM.

Heródoto Barbeiro (*)
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O setor de segurança eletrônica sofreu um 
salto tecnológico a partir de 2015 e vem, desde 
então, avançando rapidamente. O mercado 
mudou quando as câmeras de segurança 
deixaram de ser apenas dispositivos - que 
eram usados somente para o monitoramento 
- e passaram a, além de prover segurança, 
integrar aplicações de Business Intelligence 
para otimizar a produtividade e os resultados 
dos negócios.

Nesse contexto de integração de soluções 
de vídeo, áudio e analíticos, a chegada da 
Inteligência Artificial tem possibilitado com 
que grandes infraestruturas sejam adminis-
tradas a distância e, mais do que isso, ajudam 
na identificação de objetos e na redução de 
falsos positivos. Como resultado, os espe-
cialistas em segurança puderam mudar para 
uma forma de trabalho proativa e baseada 
em eventos - ao invés do monitoramento 
manual contínuo.

É importante lembrar que algumas previ-
sões que, previamente alertavam o mercado 
neste início, não se realizaram. A tecnologia 
não minimizou o trabalho humano, mas 
capacitou cada vez mais a mão de obra. As 
câmeras de vídeo se transformaram, surgiram 
soluções integradas no setor, e os profissionais 
acompanharam o mesmo ritmo de evolução e 
aprimoramento. Historicamente, observamos 
que educação foi e é um investimento com 
retorno imediato para o integrador - como 
observamos hoje com a longevidade (e re-
ceita) dos profissionais que se qualificaram 
para lidar com a tecnologia.

Do dispositivo ao Business Intelligence
Foi um longo caminho até aqui. Desde os pri-

meiros investimentos, que partiram do governo 
brasileiro entre os anos de 2008 e 2010, com a 
transição do analógico para o IP e que abriram 
as portas para o setor privado também colaborar 
com a modernização do ambiente de tecnolo-
gia. Sem dúvidas, existe também uma questão 
geracional que contribui com essa escalada 
tecnológica, como a chegada de mais millennials 
no mercado que olham tanto para a inteligência 
artificial como para outras tecnologias com mais 
abertura e interesse.

O investimento se mostrou bastante acer-
tado, mesmo em tempos de crise. Durante 
a pandemia, por exemplo, a segurança ele-
trônica mostrou-se essencial - seja no varejo 
(com analíticos que contam e medem o fluxo 
de pessoas) e até mesmo no ambiente mais 
crítico dos últimos meses: os hospitais (com 
soluções como as câmeras térmicas, de con-
trole de acesso com reconhecimento facial e 
sem o toque com as mãos). Uma das grandes 
vantagens da tecnologia IP, e que foi aproveitada 
nesse contexto, é a escalabilidade. Assim, os 
dispositivos já instalados foram redirecionados 
e ganharam novos fins com as demandas que 
surgiram pelo caminho.

Para os próximos anos, outra revolução está 
em curso. Estamos trabalhando em aplicativos 
de inteligência, cada vez mais  embarcados na 
borda, o hardware conta com cada vez mais 
capacidade de processamento, através de nosso 
próprio processador, substituiremos cada vez 
mais  sistemas de segurança por  sistemas de 
Business Intelligence que integram todos os 
recursos disponíveis e, desde a saída da fábrica, 

já estão adaptados às tecnologias que surgirão 
nos próximos anos. A decisão à prova de futuro 
aumenta a escalabilidade e transforma a Taxa 
de Retorno de Investimento (ROI) em uma 
constante de longuíssimo prazo.

Com a ampliação das nossas tecnologias, a 
nossa empresa e os profissionais da segurança 
ganham novos mercados a serem explorados, 
ganham uma nova oportunidade de adquirir 
conhecimento técnico e de negócio, dentro 
das novas tecnologias e dos novos conceitos 
de soluções. Setores continuarão crescendo 
e aperfeiçoando-se, como, por exemplo o 
setor de infraestrutura crítica, cada vez 
mais regulado em muitos países e de total 
importância para garantir o funcionamento 
de serviços básicos.  

Mas, sem dúvida, o que vem ao futuro, é que 
não somente setores de mercado de Enterprise 
tenham acesso ao ecossistema das soluções e 
da inteligência, mas que setores médios; como 
o varejo de pequeno e médio porte, o setor 
residencial, entre outros, possam aceder a 
tais soluções, e aqui cremos que a oferta de 
sistemas como serviços irá, de verdade, mudar 
a visão estratégica do mercado. Plataforma e 
operadores de serviços de inteligência no mer-
cado de segurança eletrônica possibilitarão 
que todos os setores tenham cada vez mais 
acesso à tecnologia, e que os sistemas sejam 
escaláveis, e que garantam a possibilidade 
de investimento a longo prazo, com maiores 
retornos aos integradores e clientes finais.

(Fonte: Alessandra Faria, diretora da Axis 
Communications para o Brasil).

Vacina contra Covid-19 é usada 
como isca para ataques cibernéticos

Malware, spam, esquemas de phishing e sites maliciosos estão entre as estratégias usadas pelos hackers
Paul Pajares (*)

O que a pandemia nos ensinou sobre 
o mundo digital e as ameaças ci-
bernéticas? A Covid-19 provocou 

uma dependência maior da tecnologia e 
acelerou a digitalização de muitas empre-
sas. A necessidade de reduzir o contato 
social, para combater a proliferação do 
vírus causador da doença, obrigou até 
mesmo os serviços públicos a se adaptar 
rapidamente à internet, e fez crescer in-
clusive as consultas de telemedicina. Os 
bancos digitais também proliferaram e a 
visita rotineira aos shoppings foi trocada 
pelas compras online.

Só que à medida que as transações digitais 
ficaram mais presentes no nosso cotidia-
no, várias ameaças surgiram. O uso mais 
intenso da internet provocou um aumento 
da confiança dos usuários nas plataformas, 
tornando-os iscas fáceis para cibercrimino-
sos, que criam réplicas muito convincentes 
de e-mails, sites e até aplicativos.

Outro fenômeno identificado foi o au-
mento das fake news, que já eram um 
problema que vinha sendo enfrentado antes 
da pandemia. A desinformação cresceu e 
os hackers passaram a usar a Covid-19 e 
os termos relacionados à doença, como as 
vacinas, como isca para seus golpes.

Agora que as vacinas estão sob os holofotes 
– com mais de 1 bilhão de doses administra-
das em centenas de países – aumentaram os 
registros de ataques utilizando o tema. No 
começo do ano, a Interpol emitiu mais um 
alerta global sobre o uso da pandemia do novo 
Coronavírus como isca para a realização de 
golpes digitais. Isso inclui atividades crimi-
nosas online e offline para publicidade ilegal, 
venda, administração e roubo das referidas 
vacinas. Recentemente, uma falsa rede de 
distribuição de vacinas foi desmantelada.

Desde o primeiro trimestre de 2020, 
detectamos uma onda de ataques asso-
ciados à vacina Covid-19. Entre os princi-
pais malwares registrados estão: Emotet, 
Fareit, Agent Tesla e Remcos, agindo em 
diferentes países da América e da Europa. 
As indústrias mais afetadas são as de saúde, 
manufatura, bancos e transporte. Em vários 
casos, os remetentes de e-mail fingiam ser 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
e usavam nomes de médicos.

Além de Emotet e Fareit, outros tipos de 
malware foram usados para propagar ame-
aças relacionadas à vacina Covid-19. Entre 
os quais, cavalos de Tróia como Lokibot, 
Agent Tesla e Formbook e outros Trojans 
de Acesso Remoto (RATs), que fornecem 
controles de administrador e geralmente 
possuem recursos para fazer upload e 
download de arquivos, como Remcos, Na-
nocore e Malware Android como Anubis.

Alguns criminosos também usam SMS 
em suas campanhas fraudulentas. Um 
golpista que fingia ser de uma empresa 
farmacêutica enviava mensagens convo-
cando o receptor a se vacinar. Em segui-
da, fornecia um número de contato para 
registro. Provavelmente pedirá dinheiro 
quando for contactado.

Os golpes relacionados às vacinas da 
Covid-19 estão se espalhando pelas re-
des sociais. Com a atual crise sanitária, é 
compreensível que as pessoas procurem 
alternativas para comprar uma vacina. 
Mas é importante ressaltar que vacinas 
falsas podem ter repercussões negativas 
na saúde, mesmo se os golpistas entrega-
rem algum dos produtos prometidos após 
receberem o pagamento.

O governo e os órgãos legais de diferentes 
países aconselham continuamente a comu-
nidade a ter cuidado com tais golpes. Para 
os usuários, a dica é não clicar em links ou 
baixar anexos que venham em e-mails de 
fontes desconhecidas. Além disso, o ideal é 
manter sistemas de segurança como antiví-
rus e firewalls sempre ativos e atualizados, 
assim como aplicativos e outros softwares 
utilizados no dia a dia.

Lembrando que os sistemas, principal-
mente de empresas, também podem ser 
protegidos por uma abordagem de seguran-
ça multicamadas, voltada para endpoints, 
e-mails, web e redes. Abaixo, algumas dicas 
para fugir dos golpes online:

Pense antes de clicar. Evite encaminhar 
ou compartilhar mensagens e postagens 
sem verificá-las primeiro (use mecanismos 
de busca e sites de notícias confiáveis ou 
oficiais).

Fique atento para e-mails, sites e apli-
cativos falsos ou maliciosos. Alguns sinais 
que devem despertar desconfiança são: 
erros ortográficos e gramaticais, nomes 
e logotipos incorretos de instituições co-
nhecidas. Se não tiver certeza, verifique 
com outras fontes, como os sites oficiais 
de mídia social da empresa e informações 
de contato.

Participe e/ou promova treinamentos de 
segurança cibernética. A maior conscienti-
zação e conhecimento sobre golpes online 
e outros tipos de desinformação podem 
ajudar a identificar esses esquemas.

E lembre-se, quanto mais tecnológico 
for o negócio e mais dados de usuários ele 
incorporar, maior valor terá para os atacan-
tes. Por isso, é preciso colocar a segurança 
cibernética no ponto mais alto do pódio.

(*) É Pesquisador de Ameaças Cibernéticas da Trend 
Micro e participa frequentemente de treinamentos 

da Interpol.

Em outubro, uma variante de ran-
somware foi espalhada por meio de uma 
falsa pesquisa sobre Covid-19. O phishing 
continha um anexo de uma suposta pes-
quisa para estudantes e professores da 
universidade no Canadá. A telemetria 
ainda revelou ação desse malware, com 
mais de mil detecções, em Portugal, Es-
tados Unidos e Israel.

E em novembro, o malware Zebocry teria 
se passado pela empresa farmacêutica Si-
nopharm, que produz vacinas Covid-19. Os 
invasores usaram como estratégia o envio 
de um Disco Rígido Virtual (VHD - Virtual 
Hard Drive) com dois arquivos: um PDF 
para slides de apresentação do Sinopharm 
e um executável que se passava por um 
documento do Microsoft Word.  Já o ranso-
ware Backdoor Remcos estava disfarçado 
de um arquivo que supostamente trazia 
detalhes sobre a vacina contra a Covid-19. E 
o agente Tesla em um arquivo que discutia 
a eficácia dos testes, possíveis vacinas e 
cura da doença.

Recentemente, circulou uma campanha 
de phishing que usava o nome do Serviço 
Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS). 
O e-mail persuadia o usuário a confirmar 
a convocação para vacinação. Se o botão 
"aceitar" ou "desconsiderar" fosse clicado, 
o e-mail redirecionava o internauta para 
uma página de entrada, que exibia um 
formulário solicitando o nome completo 
do usuário, data de nascimento, endereço 
e número de celular.

Estes são apenas alguns dos golpes 
relacionados à vacina Covid-19 que estão 
circulando na rede. Eles vão da distribuição 
de cartões de vacinação e agendamento 
das doses às consultas e vendas da vacina, 
entre outros.

Paul Pajares
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Eletroeletrônicos, Iluminação, Mobiliário, Têxteis, Transportes, Utensí-
lios) e/ou Trabalhos Escritos (Publicados e Não Publicados) poderão se 
inscrever até o dia 4 de agosto pelo site (www.mcb.org.br). A premiação 
objetiva reconhecer a excelência do design brasileiro, valorizar a atuação 
dos profissionais e, consequentemente, incentivar e fortalecer a área. A 
avaliação das categorias de Produtos se dará apenas em meio digital, por 
isso, os participantes deverão encaminhar via formulário de inscrição as 
informações solicitadas e não será necessário o envio da peça física ao MCB.

E - A Moda e o Futuro
Conectado com as necessidades da indústria, o Senai Cetiq – Centro 
de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil, lança o curso de extensão 
premium ‘Criação Digital 3D: Moda Feminina’. As aulas terão início no 
dia 20 de setembro, em modalidade EaD. Destinado aos profissionais ou 
interessados na área de criação de moda, possibilita que o aluno desen-
volva protótipos digitais 3D de peças do vestuário feminino e também 
outros produtos digitais como desfiles para lançamento de coleções. 
Diante do atual cenário e o rápido avanço da tecnologia, são necessárias 
adaptações na forma de desenvolver produtos e até mesmo modificar 
modelos de negócios. O designer de moda digital poderá elaborar suas 
criações de uma forma mais rápida, além de realizar testes e combina-
ções de cores e texturas e simular caimento das peças de roupa. Para 
saber mais, acesse: (https://cursos.cetiqt.senai.br/curta-duracao.html). 

F - Estágio em TI 
Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio em TI do Grupo 
Dimed. Conectada com o universo digital da Panvel, a iniciativa chega 
à sua segunda edição visando acelerar o desenvolvimento e a evolução 
de jovens talentos na área. Durante o período do estágio, que será de 
seis meses, o estudante terá a oportunidade de vivenciar o universo da 
inovação e da transformação digital da área de TI. O dia a dia é estrutu-
rado de forma prática e intensa, trabalhando em projetos e necessidades 
reais do Grupo Dimed, especialmente da marca Panvel. É necessário 
estar cursando graduação nos cursos da área de TI a partir do quarto 
semestre e ter conhecimento em nível intermediário em java, lógica 
e linguagem de programação. Interessados devem acessar (https://
grupodimed.gupy.io/jobs/898216?jobBoardSource=gupy_public_page). 

G - Futuro sem Fumaça
A Philip Morris International acaba de publicar seu Relatório Integrado, 
uma visão abrangente do desempenho ambiental, social e de governança 
da empresa e seu progresso em direção a um futuro sem fumaça. Um 
projeto brasileiro ganhou destaque: a parceria entre a Philip Morris 
Brasil e a empresa Produzindo Certo, projeto piloto com 123 pequenos 

A - Referência de Qualidade 
Em 2020 o Mackenzie completou 150 anos de sua fundação e 40 anos do 
início das atividades do Colégio Presbiteriano Mackenzie em Tamboré. Uma 
história de fé e coragem, que até hoje inspira os educadores mackenzistas. 
A história começa em 1870, quando George e Mary Ann Chamberlain, um 
casal de missionários presbiterianos, veio dos Estados Unidos para São 
Paulo com o sonho de fazer a diferença. Foi na sala de jantar da própria 
casa que eles deram início a uma pequena escola primária, aplicando o 
método americano de ensino, que viria a se tornar referência de qualidade 
e que influenciou a educação brasileira desde o início do século passado. 
Atualmente com unidades em vários estados mantém a tradição do ensino 
de qualidade voltado para o futuro e norteado por princípios cristãos.

B - Risco Fiscal
A faculdade BSSP apresenta, entre os próximos dias 25 e 27, um workshop 
gratuito sobre ‘Gestão do Risco Fiscal’. O evento objetiva atualizar profis-
sionais e estudantes da área contábil, uma vez que a contabilidade de hoje 
é diferente do que a do passado e, com isso, o profissional contábil precisa 
evoluir e desenvolver novas habilidades. Neste programa, 100% online, o 
profissional contábil terá a oportunidade de aprender, na prática, com gran-
des referências do mercado nacional, além de ser apresentado às estratégias 
necessárias para se tornar um profissional renomado. A gestão de risco fiscal 
no Simples Nacional, gestão de riscos na Era Digital, práticas de gestão do 
Risco Fiscal, gestão dos Riscos Fiscais nos arquivos SPED, gestão de risco 
fiscal nas malhas e auditorias tributárias serão alguns dos temas que serão 
abordados. Para se inscrever, basta acessar o link: (encurtador.com.br/eiDR5).

C - Aceleração com Startups
A Cielo lançou o seu 1º Programa de Aceleração com Startups. A iniciativa 
faz parte do hub de inovação da companhia, o Garagem. O programa con-
tará com dois desafios: soluções Data Driven para Product Market Fit e 
soluções para jornada de conciliação e gestão financeira. A ideia é construir 
uma ou mais soluções para nossos desafios deste ano. O objetivo é acelerar 
negócios no modelo de parceria equity free, ou seja, sem a necessidade de 
aportes. As startups participantes vão interagir com as áreas de negócio 
da Cielo para estruturar um projeto piloto a ser desenvolvido durante o 
programa. Além disso, terão chances de contratação após a experiência. 
No site de inscrições: (https://innovationlat.am/cielo) haverá também uma 
aba denominada “Conecte sua startup”, para aproximar startups que não 
estão relacionadas aos desafios propostos pela companhia.

D - Prêmio Design 
O Museu da Casa Brasileira abriu inscrições para o 34º Prêmio Design 
MCB. Os interessados em concorrer nas categorias Produtos (Construção, 

produtores rurais da Região Sul, que tem o objetivo de melhorar a 
eficiência agrícola e promover uso eficaz dos recursos naturais e huma-
nos. O documento inclui a meta estabelecida para 2025, de promover 
a mudança de 40 milhões de fumantes adultos para seus produtos de 
risco reduzido, em metade dos países de fora da OCDE. Além disso, o 
objetivo é que esses produtos respondam por mais de 50% da receita 
líquida total da companhia. Outras informações: (www.pmi.com/markets/
brazil/pt/science-and-innovation). 

H - Comitê de Defesa 
A Anatel está recebendo candidaturas para o Comitê de Defesa dos Usu-
ários de Serviços de Telecomunicações (Cdust), que assessora e subsidia 
o Conselho Diretor da Agência em assuntos relacionados à proteção 
dos direitos dos consumidores. São quatro vagas para representantes 
de usuários de serviços de telecomunicações ou de entidades de defesa 
do consumidor, públicas ou privadas, sem fins lucrativos, e uma vaga 
para representante de entidades de classe de prestadoras de pequeno 
porte. As inscrições vão até o dia 8 de junho. As indicações devem ser 
encaminhadas à Anatel por uma das seguintes formas: petição eletrôni-
ca pelo Sistema SEI, no âmbito do processo nº 53500.011071/2021-04; 
entrega presencial, no Protocolo dos escritórios e unidades operacionais 
da Anatel; ou por carta, para o endereço: Anatel - Protocolo - Indicação 
de candidato a Conselheiro do Cdust - SAUS Quadra 06, Bloco F - Asa 
Sul - CEP: 70070-940 - Brasília.

I - Carteira Assinada
Levantamento do Sebrae Rio com base nos dados do Caged aponta que 
pelo nono mês seguido, as micro e pequenas empresas geraram mais 
empregos formais que as médias e grandes empresas do Estado do Rio 
de Janeiro. No primeiro trimestre, mais de 28 mil vagas com carteira 
assinada foram criadas. No comparativo com os três primeiros meses 
do ano passado, os números mostram um resultado bem diferente. 
Naquele período foram fechadas mais de 41,7 mil vagas formais de tra-
balho. O setor de serviços encabeça a criação de empregos pelas micro 
e pequenas empresas, tanto no mês de março, quanto no acumulado do 
ano. As empresas de cinco municípios lideram a estatística de geração 
de empregos. A capital (7,5 mil empregos formais), seguido por Nova 
Friburgo (1,1 mil), Campos dos Goytacazes (1,1 mil ), Niterói (1 mil) e 
Nova Iguaçu (996)são as principais responsáveis por resultado positivo.

J - Estacionamento Gratuito 
Para oferecer maior comodidade aos clientes, o Shopping D, ponto de 
encontro para as famílias paulistanas da zona norte, lança mais uma 
novidade: agora o estacionamento do empreendimento é gratuito na 
hora do almoço! A ação é válida de segunda a sexta, sempre das 12 às 
14 horas. Com duas praças de alimentação, e 20 opções de fast food, o 
shopping ainda possui um boulevard gastronômico com os restauran-
tes Mocotó Café, Cruzeiros Bar e La Pasta Gialla. Vale ressaltar que a 
capacidade de clientes segue reduzida para 30%. Basta o frequentador 
apresentar o cupom fiscal de qualquer compra no shopping com o valor 
mínimo de R$ 30 e validar o ticket no guichê do estacionamento, no 
piso G1. Importante ressaltar que o período de permanência é de duas 
horas, contadas a partir do horário de entrada. A ação segue até o final 
do mês de junho.

A educação 
pós-pandemia

A futurologia é uma 
ciência tão fascinante 
quanto arriscada

Em momentos de trans-
formações profundas 
como o atual, muita 

gente se põe a imaginar 
como será o mundo após a 
pandemia. Como professor e 
empreendedor em educação, 
sou um observador atento e 
gosto de prestar atenção a 
sinais que, se não determi-
nam irrefutavelmente o que 
virá, nos fornecem pistas 
seguras para antever o futuro 
próximo. Pinçarei trechos de 
duas análises que circularam 
recentemente e que você 
provavelmente já viu, mas 
talvez não tenha se detido 
aos detalhes. 

O primeiro é um dos tradi-
cionais anuários da inglesa 
The Economist, The world 
in 2021 (O mundo em 2021), 
onde a revista lista 20 forças 
que moldarão o mundo pós-
Covid e pós-Trump. Eis o que 
vem por aí, segundo a publi-
cação: “A educação nunca 
mais vai voltar a ser igual. 
Torna-se cara a cara, mas 
tecnologicamente adaptável. 
Cada um é o que precisa. 
Estudar offline e online será 
normal. Escolas e universi-
dades são transformadas em 
um esquema híbrido para 
sempre”. 

A segunda vem da rede 
social LinkedIn, que divulgou 
um guia de 20 grandes ten-
dências batizado de Big Ideas 
2021. Os editores do LinkedIn 
News destacam o surgimento 
de um novo conceito de viver 
no espaço urbano: o das ci-
dades de 15 minutos, criado 
pelo professor australiano 
Frederik Anseel. “Já pensou 
em morar a 15 minutos, a 
pé ou de bicicleta, de tudo 
que você precisa?”, indaga o 
LinkedIn. 

“Com a pandemia, foi pos-
sível vislumbrar que diversas 
categorias podem trabalhar 
de suas casas, promovendo 
uma remodelação da mobi-
lidade urbana. O mundo vai 
ver cada vez mais ciclovias 
temporárias, com comunida-
des se formando em torno de 
pequenos centros. Grandes 
cidades como Paris, Londres 

e Sydney poderão se tornar 
vastas áreas urbanas consti-
tuídas de algumas comunida-
des menores, cada qual com 
o seu próprio centro”.

Não é preciso ser um fu-
turólogo para constatar que 
essas são mais do que duas 
tendências. São realidades. 
Com o que aprendemos 
na pandemia, a educação 
definitivamente derrubou a 
barreira da presencialidade e 
morar em uma cidade de 15 
minutos se tornou tão dese-
jável quanto essencial. E tudo 
isso reforça a contempora-
neidade de um ambiente que 
hoje abriga mais de 7 milhões 
de estudantes universitários 
no país e só cresce: o ensino 
a distância. 

Para demonstrar isso, hoje 
há mais alunos online no 
ensino superior brasileiro do 
que no regime presencial. No 
universo do EAD existe um 
ator indispensável e cada vez 
mais posicionado a menos 
de 15 minutos de distância 
do aluno: o Polo de Apoio 
Presencial, local onde acon-
tecem etapas obrigatórias 
como provas, tutoria dos 
conteúdos e atividades nos 
laboratórios. É o lugar da 
aproximação humanizadora, 
onde o aluno é recebido e se 
sente de fato parte integrante 
de uma formação. 

A dimensão social tão 
enriquecedora para o de-
senvolvimento do aluno se 
exerce no polo. Enquanto 
se desenha a educação do 
futuro, basta olhar e ver que 
a tecnologia, a mobilidade e 
a humanização – três ingre-
dientes indispensáveis para 
um ensino de qualidade – já 
estão presentes no modelo 
oferecido por muitas institui-
ções no regime EAD. 

Nesta realidade, os Polos de 
Apoio Presencial se tornam 
o local onde o aluno viverá 
uma experiência acadêmica, 
pedagógica e também de inte-
ração social e construção de 
networking, tão necessária 
no mundo moderno. Se o 
futuro é logo ali, então os 
polos já estão no futuro.

(*) - É Presidente da Associação 
Brasileira de Polos de Ensino a 

Distância (ABPolos).

Bernardo Knabben (*)

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina: 
“a cada quatro pratos de comida servidos no mundo, um conta 

com ingredientes originários do Brasil”.

Lembrou que o Brasil é 
responsável pela ali-
mentação de mais de 

1 bilhão de pessoas em 180 
mercados, o que, segundo 
ela, significa que “a cada 
quatro pratos de comida ser-
vidos no mundo, um conta 
com ingredientes originários 
do Brasil”.

A ministra acrescentou que 
os dois países construíram 
“uma relação de confiança na 
entrega perene, com qualida-
de, inocuidade e sustentabi-
lidade”, e que há condições 
de se ampliar e diversificar a 
oferta de produtos brasileiros 
para consumo da população 
chinesa. “Temos plena cons-
ciência de que os consumi-

Câmara aprova 
privatização da 
Eletrobras

O plenário da Câmara dos De-
putados aprovou na madrugada 
de ontem (20) a MP  que viabili-
za a privatização da Eletrobras. 
A estatal é responsável por 30% 
da energia gerada no país. A 
MP foi aprovada por 313 votos 
a 166 e será enviada agora para 
análise e votação no Senado. A 
oposição chegou a entrar com 
uma ação no STF para  impedir 
que a votação acontecesse, mas 
teve o pedido negado.

O texto aprovado do relator 
Elmar Nascimento (DEM-BA) 
prevê, entre outras medidas, 
a emissão de novas ações da 
Eletrobras, a serem vendidas no 
mercado sem a participação da 
empresa, resultando na perda 
do controle acionário de voto 
mantido atualmente pela União. 
Apesar de perder o controle, a 
União terá uma ação de classe 
especial - golden share - que 
lhe garante poder de veto em 
decisões da assembleia de 
acionistas. 

O texto também autoriza o 
governo federal a criar uma 
empresa pública ou socieda-
de de economia mista para 
administrar a Eletronuclear, 
estatal que controla as usinas 
de Angra e a Itaipu Binacional. 
Por questões constitucionais, 
ambas devem ficar sob controle 
da União (ABr).

Depois de atingir nível crí-
tico no segundo semestre do 
ano passado, o estoque das 
indústrias recuperou-se em 
abril e votou a ficar próximo 
do planejado, reduzindo a 
escassez de matéria-prima. 
A conclusão consta da pes-
quisa Sondagem Industrial, 
divulgada ontem (20) pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O índice de 
estoques encerrou abril em 
49,6 pontos, próximo da linha 
divisória de 50 pontos. Indi-
cadores abaixo de 50 pontos 
mostram estoques abaixo do 
planejado. Acima desse valor, 
estão acima do previsto.

Desde maio, o índice de 
estoques estava abaixo 
dos 50 pontos. Os menores 
níveis foram atingidos em 
setembro e outubro, quando 
ficou em 43,4 pontos e 43,3 
pontos, respectivamente. 
De lá para cá, o indicador 
começou a recuperar-se, 
mas ultrapassou os 49 pontos 
em abril. Segundo a CNI, esse 
ajuste é importante porque 
a redução do estoque das 
indústrias causou impacto 
no fornecimento de insumos 
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Brasil e China ‘construíram’ 
relação de confiança

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que Brasil e China compartilham, além de uma longa parceria 
no agronegócio, o desafio de dar qualidade de vida àqueles que vivem no campo, corroborando com os 
pilares de uma agricultura sustentável

“A sustentabilidade tem 
três pilares indissociáveis: o 
ambiental, o econômico e o 
social. Com nossos ganhos 
de produtividade consegui-
mos levar alimentos baratos 
ao mundo”, disse Tereza 
Cristina, ao destacar que o 
custo médio da produção 
brasileira “caiu pela meta-
de em relação à década de 
1970”. “O Brasil, como a 
China, tem o desafio de me-
lhorar a vida daqueles que 
vivem no campo. A China 
trabalhou arduamente para 
combater a pobreza extre-
ma no campo ao longo dos 
últimos anos, alcançando 
grande sucesso”, completou 
a ministra (ABr).

dores estão cada vez mais 
preocupados com questões 
sobre sustentabilidade”, ao 
lembrar que desde a década 

de 1970 a produção brasileira 
de grãos aumentou cerca de 
400% enquanto a área culti-
vada cresceu 40%.

Estoques da indústria voltam a 
ficar próximos do planejado

As indústrias ainda não estão demitindo, apesar da queda na 
atividade provocada pela segunda onda da pandemia.

e de matérias-primas ao longo 
dos últimos meses, elevando 
preços e prejudicando o setor.

Depois de uma leve recupe-
ração em março, o índice de 
produção industrial voltou a 
cair em abril, fechando o mês 
passado em 46 pontos. Assim 
como nos índices anteriores, a 
linha divisória está em 50 pon-
tos. Valores inferiores indicam 
queda; e valores superiores, 
alta. Apesar do recuo na pro-
dução, a evolução do número 
de empregados ficou em 50 
pontos em abril. A pesquisa 
indica que as indústrias ainda 
não estão demitindo, apesar 
da queda na atividade provo-

cada pela segunda onda da 
pandemia da Covid-19. 

A utilização da capacidade 
instalada (UCI) ficou em 
68% em abril, percentual 
idêntico ao de março. O per-
centual é o maior para o mês 
desde abril de 2014, quando 
estava em 71%. Desde agos-
to de 2020, o indicador tem 
ficado em níveis superiores 
aos dos mesmos meses dos 
cinco anos anteriores. A pes-
quisa ouviu 1.783 empresas 
industriais entre os dias 3 e 
12 deste mês. Desse total, 
704 são indústrias de peque-
no porte, 634 de médio porte 
e 445 de grande porte (ABr).



Profissionais de 
cibersegurança: 

pouca oferta e cada vez 
mais demanda

A adaptação ao 
mundo digital nunca 
se fez tão presente e 
necessária em nossas 
vidas

Por conta da pande-
mia que atinge o 
Brasil há mais de 

um ano, o espaço físico 
de atuação das empresas 
se ampliou, com funcio-
nários espalhados pelo 
país em suas casas em 
esquema de home office. 
Essa fragmentação de 
onde é feito o trabalho 
ocasionou também um 
aumento exponencial dos 
ciberataques, cada vez 
mais variados e difíceis 
de serem pegos. 

Em janeiro deste ano 
tivemos o susto de des-
cobrir que dados (como 
CPF, números de celular e 
de benefícios como o Bol-
sa Família, por exemplo) 
de mais de 221 milhões 
de brasileiros, inclusi-
ve pessoas já falecidas, 
foram vazados na web 
e vendidos por e para 
cibercriminosos.

Ainda sobre a venda 
de dados sensíveis nas 
camadas mais profundas 
da internet, como a deep 
e dark web, foi detectada 
no final de março uma 
campanha de phishing de 
senhas que afetou mais 
de 500 mil pessoas, de 
órgãos federais, estadu-
ais, empresas privadas 
e setores da indústria, 
entre outros.

A necessidade de se-
gurança da informação 
reforçada, para em-
presas e também para 
pessoas físicas, é ur-
gente. Dados do MIT, 
publicados no Journal 
of Data and Information 
Quality, mostram um 
assustador crescimento 
de 493% nos vazamentos 
de dados no Brasil. Ain-
da falando sobre nosso 
país, ele lidera uma lista 
com outros 64 países em 
número de vazamentos 
de dados de cartões de 
crédito e débito.

Mas como podemos 
mudar essa realidade? 
O caminho, que apenas 
agora começa a ser mais 
seguido no Brasil e no 
mundo, é o investimento 
e capacitação em profis-
sionais da segurança da 
informação. Em maio de 

2020, o ISC (Intelligence 
Service Center) mostrou 
que o mundo inteiro 
contava apenas com 2,8 
milhões de profissionais 
em cibersegurança, com 
o gap entre profissionais/
empresas aqui na Amé-
rica Latina sendo de 600 
mil.

No Bras i l ,  mesmo 
com esses altos índices 
de ataques virtuais, a 
adesão ainda é baixa. 
Segundo a pesquisa 
“Percepção do Risco 
Cibernético na América 
Latina em tempos da 
COVID-19”, feita pela 
consultoria de riscos 
e seguros Marsh, 56% 
das empresas nacionais 
afirmaram gastar me-
nos do que 10% de seu 
orçamento de TI com 
cibersegurança.

Ainda que a procura 
por esse tipo de profis-
sional esteja crescendo 
nos últimos tempos, 
pelos motivos já citados, 
de aumento de ataques 
virtuais e necessidade 
segurança digital re-
forçada, a oferta pro-
fissionalizante ainda 
está longe do ideal. São 
poucas as universidades 
no Brasil que oferecem 
Graduação em Seguran-
ça da Informação, o que 
faz com que muitos des-
ses profissionais sejam 
autodidatas, ou usem 
outras certificações para 
trabalhar.

O investimento em ca-
pacitação e contratação 
de especialistas em se-
gurança digital traz mais 
confiança ao ambiente de 
trabalho. Ainda de acordo 
com a ISC, para que as 
empresas no mundo te-
nham equipes fortes em 
segurança da informação, 
o aumento do número de 
profissionais nessa área 
teria que ser de 145%. 

Olhar com atenção a 
essa área do mundo digi-
tal é o caminho para um 
melhor e mais seguro uso 
do espaço virtual, que se 
tornou parte indissociá-
vel da nossa rotina, seja 
pessoalmente ou no tra-
balho. Hoje em dia, toda 
empresa quer e precisa 
de um profissional de ci-
bersegurança para poder 
chamar de seu.

(*) - É CEO da ISH Tecnologia 
(https://ish.com.br).

Rodrigo Dessaune (*)
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O momento é continuar apostando nas vendas pela internet 
com produtos e serviços inovadores.

O Brasil tem 440 milhões de dispositivos 
digitais (computador, notebook, tablet e 
smartphone) em uso, ou seja, são dois por 
habitante, de acordo com a 32ª edição da 
Pesquisa Anual do FGVcia sobre o Mercado 
Brasileiro de TI e Uso nas Empresas divul-
gada ontem. O estudo revela ainda que são 
quatro celulares vendidos para um aparelho 
de TV no país. Sobre o número de compu-
tadores, neste ano, o Brasil vai ultrapassar 
200 milhões de computadores (desktop, 
notebook e tablet) em uso, ou seja, 9,4 para 
cada 10 habitantes (94% per capita). 

Entretanto, a venda desses aparelhos, 
que totalizaram 11 milhões, foi 8% menor 
em 2020 ante ao ano anterior. Em relação 
aos smartphones, a estimativa é de 242 
milhões de unidades em uso no Brasil em 
junho deste ano, ou seja, mais de um por 
habitante. De acordo com o coordenador 
da pesquisa do FGVcia, professor Fernando 
Meirelles, o custo anual de TI por usuário 

atingiu R$ 48 mil, esse valor refere-se aos 
gastos e investimentos em TI das empresas 
pesquisadas no ano passado dividido pelo 
número de usuários da empresa. O gasto e 
investimento com TI representa 8,2% da 
receita das empresas. 

Os Sistemas Integrados de Gestão (ERP) 
da TOTVS e da SAP têm 33% do mercado, 
Oracle 11% e outros 23%. A TOTVS lidera 
nas empresas de menor porte e a SAP nas 
empresas de grande porte. Mas, a Micro-
soft continua dominando as categorias no 
usuário final, com mais de 90% de uso. Em 
Inteligência Analítica (BI - Business Intelli-
gence and Analytics): SAP, Oracle, TOTVS, 
Microsoft, Qlik e IBM, nesta ordem, são os 
líderes desse segmento com 95% do mer-
cado. Por fim, o estudo revela ainda que os 
maiores crescimentos em participação de 
mercado de software em 2020/21 foram: 
Google, Qlik e Zoom. Fonte e mais infor-
mações: (http://www.fgv.br/cia/pesquisa). 

Negociações 
salariais ficam 
abaixo da 
inflação

A maioria das negocia-
ções salariais no mês de 
abril não repôs a inflação, 
mostra o Boletim Sala-
riômetro da Fundação 
Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe). No 
período, 59,7% das ne-
gociações não repuseram 
a inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC). O 
reajuste mediano ficou em 
6%, enquanto a inflação 
ficou em 6,9%. 

Apenas 14% ficaram 
acima do INPC, represen-
tando um ganho real para 
as categorias. O levanta-
mento mostra ainda o piso 
médio em abril, que ficou 
em R$ 1.335. No cálculo 
anual, o valor médio é de 
R$ 1.319. E nos últimos 
12 meses, de R$ 1.407. 
Observa-se também que 
continua a crescer a pro-
porção de instrumentos 
com vigência acima de 
um ano. Em 2021, essas 
negociações representam 
19,3% dos acordos e 18% 
das convenções (ABr).

No próximo dia 12 
de junho, os donos 
de pequenos negócios 
já podem se preparar 
para atrair os clientes 
apaixonados. A data é 
considerada a terceira 
melhor para o comér-
cio, ficando atrás ape-
nas do Natal e do Dia 
das Mães. Ainda sob os 
efeitos da pandemia da 
Covid-19, o momento 
é continuar apostando 
nas vendas pela inter-
net com produtos e 
serviços inovadores. 

Assim como outras 
datas comemorativas, 
o Dia dos Namorados 
pode contribuir para 
promover a empresa, 
estimular a geração de 
descontos para fideli-
zar os clientes, girar o 
estoque, realizar pro-
moções e atrair novos 
clientes. Para inspirar 
os empreendedores e 
ajudar no planejamento 
de estratégias para ven-
der mais, o gerente de 
Relacionamento com o 
Cliente do Sebrae, Ênio 
Pinto, preparou cinco 
dicas que podem ajudar 
a aproveitar o período: 

Dica 1
Foque no seu 

produto/serviço mais 
competitivo

Identif ique aquele 
produto/serviço ou li-
nha de produto/serviço 
em que você tem bas-
tante competitividade 
no mercado. A ideia é 
focar no que você faz 
de melhor para atrair 
o público como se fosse 
uma isca. Neste ponto, 
vale fazer uma promo-
ção especial e tornar 
aquele produto/serviço 
um chamariz. 

Luana Grandino (*)   

O que muitos não en-
xergam é que esse 
período é perfeito 

para se criar laços com os 
clientes e, então, fidelizá-los, 
afinal, o pós-venda pode se 
tornar a pré-venda da pró-
xima operação. 

Nos períodos de Black 
Friday e Natal, os varejistas 
já costumam aplicar algumas 
técnicas para atrair os clien-
tes no mês seguinte, como 
os facilitadores de troca de 
produto, com períodos de 
30 a 60 dias, cupons promo-
cionais, brindes, descontos 
diretos em itens relaciona-
dos e até mesmo a queima 
de estoque de coleções 
passadas. Não estou dizendo 
que essas estratégias não 
funcionam - pelo contrário, 
são importantíssimas para a 
manutenção do negócio. No 
entanto, podemos ir além 
delas. 

O primeiro ponto de 
atenção é que, hoje, há um 
movimento forte dos con-
sumidores em prol do ca-
pitalismo consciente, que 
visa muito além do lucro e 
cuida para que os impactos 
sociais e ambientais do seu 
negócio sejam positivos. É 
preciso estar neste lugar. 
A pandemia fez aumentar 
a percepção dos consumi-
dores para essa temática, 

O desafio de fidelizar 
os clientes no e-commerce
Depois de uma grande data de vendas ou promoção, muitos varejistas encaram o mês seguinte como um 
momento de respiro, de “organização da casa”, por conta das baixas no movimento após a alta demanda

Outro aspecto importante 
é o uso do retargeting, que 
recupera vendas a partir de 
segmentações, personali-
zações e recomendações, 
utilizando diversos pontos 
de interação com o cliente, 
como e-mails, banners e até 
o SMS. 

O bom uso das soluções 
de retargeting gera grandes 
resultados para o varejo. A 
exemplo, no segmento de 
moda, os clientes Linx Im-
pulse tiveram aumento de 
318% no valor médio (em 
reais) por sessão porque 
adotaram técnicas que man-
tinham os clientes por mais 
tempo no site e utilizaram 
ferramentas automáticas em 
diversos canais que estimu-
laram o consumidor a voltar 
a interagir. 

Por fim, essa interação, 
como já foi dito, é uma das 
chaves para a fidelização do 
cliente. 

O mercado evoluiu mui-
to rápido e, a cada dia, a 
concorrência fica maior. 
Portanto é importante ser 
criativo, tanto nas interações 
com os clientes, quanto nas 
estratégias de venda, afinal, 
os consumidores gostam de 
novidades e, quase sempre, o 
que já funcionou no passado, 
não funcionará outra vez.  

(*) - É gerente de Customer Success 
da Linx Digital.

Cada cliente é único e se você o fizer se sentir desta forma ele 
voltará a comprar no seu estabelecimento.
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sobretudo a geração mais 
nova, que está ligada às 
pautas de sustentabilida-
de e questões sociais e 
ambientais de governança 
(ESG). 

Porém, a dica de ouro é 
ir com calma. Não tente 
parecer “mais sustentável” 
do que realmente é, pois 
isso pode fazer você perder 
uma rede de clientes que não 
voltarão. Dessa forma, duas 
palavras que estão no foco do 
varejo em 2021 são: consci-
ência e consistência. Os valo-
res e propósitos da empresa 
precisam estar claros a todos 
e, para isso, a comunicação 
com o cliente precisa estar 
bem estruturada, indo além 
do convencional e criando 
laços emocionais. Mas como 
fazer isso? 

A resposta está na constru-
ção de um relacionamento 
personalizado. Afinal, cada 
cliente é único e se você 
o fizer se sentir desta for-
ma ele voltará a investir 
seu dinheiro, comprando 
produtos no seu estabeleci-
mento. Para isto, invista em 
comunicações que mostrem 
que você conhece o estilo e 
preferências dele. O funil de 
vendas, aqui, passa a ser um 
loop, em que cada transação 
finalizada vira um pontapé 
para a próxima. 

Portanto, aproveite para 
interagir com o cliente em to-
dos os canais de venda, seja 
físico ou online, assim você 
se aproxima dele e o enten-
de melhor, podendo pensar 
estratégias direcionadas 
para uma próxima operação. 

Brasil tem dois dispositivos 
digitais por habitante

Dia dos Namorados: saiba como 
atrair os clientes e vender mais

Dica 2
Trabalhe com 

combos ou kits
Quando o cliente vier 

em busca daquele produ-
to/serviço que de fato é 
competitivo, aproveite a 
oportunidade para fazer 
vendas adicionais. Além 
de presentes, muitos ca-
sais preparam algum tipo 
de celebração especial, 
seja um jantar ou um final 
de semana fora de casa. 

Fique atento a como 
pode contribuir para tor-
nar esse momento ainda 
mais inesquecível e for-
neça combos ou kits com 
itens da sua empresa ou 
quem sabe de algum ne-
gócio parceiro. Lembre-se 
que o cliente quer como-
didade, por isso pense 
sempre em como você 
pode facilitar a vida dele. 

Dica 3
Aposte na 

experiência de 
compra

Lembre-se que agora a 
venda não é mais neces-
sariamente presencial e 
que você terá o desafio de 
transformar uma venda 
online em uma experiên-
cia prazerosa. Para isso, 
faça seu cliente se sentir 
especial com um brinde 
e ofereça condições para 
que ele possa acessar seus 
produtos da melhor forma 

possível, com facilidade 
para pagamento e pron-
tidão nas entregas.

Dica 4
Motive seu time 

de vendas
Uma equipe de cola-

boradores preparada 
e motivada faz toda a 
diferença no dia a dia do 
negócio. As datas come-
morativas podem ser boas 
oportunidades para criar 
uma competição saudável 
no seu time de vendas, 
por meio de uma gincana 
interna, por exemplo. 
Pense em algo que de fato 
possa elevar a motivação 
dos colaboradores para 
encarar a jornada do dia 
dos namorados. 

Dica 5
Divulgue seu 

negócio em todas 
as plataformas 

disponíveis
Use a variedade de 

canais de comunicação 
existentes a seu favor 
para ser encontrado, 
mas não se esqueça que 
o consumidor está cada 
vez mais exigente e não 
gosta de esperar. Então 
se prepare para atender 
aos clientes com rapidez 
e agilidade, seja nas redes 
sociais ou pelos aplicati-
vos de mensagens, como 
o Whatsapp (AI/Sebrae). 
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Edital de Convocação para Reunião de Sócios   
Em 31/05/2021, às 10hs, Ficam convocados os sócios para reunião de sócios à Rua França Raposo Tavares, 85 - 
Jardim das Acácias, CEP 04704-110- SP/SP, para Mudança do Contrato Social: a) Alteração de sócio; b) Vendas de 
cotas entre sócios; c) Outros assuntos. São Paulo, 19/05/2021.                                                                A Administração 

Vitale Artes Gráficas Ltda.
CNP/MF: 00.525.343/0001-70

Edital de Convocação para Reunião de Sócios 
Em 31/05/2021, às 15hs, Ficam convocados os sócios para reunião de sócios à Rua França França Pinto, 64 - Vila 
Mariana, CEP 04016-000 - SP/SP, para Mudança do Contrato Social: a) Mudança de endereço da sede; b) Alte-
ração dos Sócios; c) Vendas de cotas entre sócios; d) Outros assuntos. São Paulo, 19/05/2021. A Administração

Seu papel é observado a todo momento e você é visto como 
alguém a seguir.

Velocidade no mundo atual é uma característica basilar para a 
sobrevivência das empresas.

A segurança da informação abrange tudo o que diz respeito à 
segurança cibernética.

O papel da liderança 
é muito importante em 
qualquer instituição, seja 
nos negócios ou até mes-
mo familiar, não é mesmo? 
Muitos julgam se é melhor 
ser um bom líder do que 
ser um chefe, mas não 
paramos para pensar que 
cada ocasião e empresa, 
pode necessitar de per-
fis diferentes na chefia, 
porém ser um bom líder 
pode ser ótimo em qual-
quer equipe e situação de 
sua vida. 

Mas falando de lideran-
ça da sua empresa, que tal 
aprender algumas carac-
terísticas que você pode 
trabalhar para exercer o 
papel de um verdadeiro 
líder? Confira as dicas: 
 1) Seja sempre au-

têntico - Estar à 
frente de uma equi-
pe é uma respon-
sabilidade muito 
grande, seu papel 
é observado a todo 
momento e você é 
visto como alguém a 
seguir, a se espelhar, 
por isso, nunca deixe 
a sua autencidade de 
lado. 

  Não deixe o poder 
tomar conta de você. 
Seja sempre muito 
transparente e sin-
cero. Além disso, 
permita que seus 
colaboradores te-
nham oportunidade 
de opinar, ter voz. 
Escute-os sempre! 

 2) Trate seus colabo-
radores como eles 
precisam tratar 
seus clientes - O 
que você espera dos 
seus profissionais 
perante os clien-
tes é o espelho do 
que você precisa ser 
com eles. A manei-
ra como você trata 
seus colaboradores 
é o termômetro de 
todos em sua equipe. 
Por isso, mantenha 
sempre a cordialida-
de e educação. 

  Um bom líder se pre-
ocupa com sua equi-

pe, por isso pergunte 
com frequência se 
pode ajudá-los! 

 3) Sempre oriente e 
motive sua equi-
pe - Aquela ideia 
de que você apenas 
dá ordens e espera 
seus colaboradores 
obedecerem está 
muito ultrapassada. 

  Por isso se organize 
diariamente para 
delegar tarefas, mas 
também sempre com 
motivação. Engaje 
sua equipe com ativi-
dades, com parceria 
e principalmente 
com um ambiente 
leve para trabalhar. 

 4) Reconheça o po-
tencial - Oriente 
sua equipe diaria-
mente em suas ati-
vidades e decisões 
que possam tomar. 
Reconheça a deter-
minação e dedicação 
de cada colaborador, 
todos estão ali se 
esforçando para o 
negócio crescer e ter 
sucesso no mercado. 
Seus colaboradores 
precisam ser moti-
vados para alcançar 
as metas de maneira 
produtiva e ágil. 

 5) Compartilhe in-
formações - Como 
já falamos, você 
como líder e/ou dono 
do negócio, é vis-
to como um exem-
plo a seguir pela 
equipe, eles espe-
ram transparência 
e informações para 
desempenhar suas 
funções. Por isso, 
sempre compartilhe 
conhecimentos, re-
sultados, metas, crí-
ticas, aprendizados, 
enfim, todo tipo de 
comunicação viável 
para que sua equipe 
se desenvolva e faça 
o melhor no dia a dia 
profissional. 

(*) - É fundadora da Sóbrancelhas, 
rede de embelezamento de olhar e da 

face no Brasil, Argentina e Bolívia e 
especialista em empreendedorismo, 

franquias e vendas, além de ser 
Master Coaching.

Tiago Barbosa Wenceslau (*)
  
A pandemia está presente em nossas vidas há mais de 

um ano e, olhando para o mundo dos negócios, muitas 
empresas deixaram de existir e outras potencializaram 
sua relevância por meio da inovação. Realmente houve 
uma aceleração da inovação nas empresas, devido à neces-
sidade de se tornarem digitais para atender aos desafios 
de seus clientes, ou simplesmente, para contornar uma 
crise iminente.

Velocidade no mundo atual é uma característica basi-
lar para a sobrevivência das empresas. O mundo muda 
muito rápido. Necessidades, tendências, concorrência, 
comportamentos do público-alvo e nesse contexto volátil 
e incerto, várias técnicas com objetivos diferentes, estão 
disponíveis para serem aplicadas e entregar valor:
	 •	Growth Hacking - Técnicas para alavancar o seu 

negócio exponencialmente;
	 •	OKR - Método de medição dos indicadores de sucesso 

da sua empresa em períodos curtos de tempo;
	 •	Técnicas ágeis (SCRUM, Kanban, Lean, entre 

outros) - Métodos para entregas de valor incremental 
de forma ágil para seu cliente;

	 •	Design Thinking - Processo para definir soluções que 
nascem a partir da análise empática de um determinado 
problema;

	 •	Data-Driven – Auxílio de alertas, relatórios e análises 
gráficas que facilitam a tomada de decisão porque anu-
lam qualquer viés que ocorreria se os líderes tomassem 
as decisões usando seus próprios julgamentos. 

 
Todas essas técnicas têm algo muito importante em 

comum. Velocidade, pois entregam valor de forma ágil, 
ou porque coletam os feedbacks rapidamente ou medem 

Quanto mais tecnologia 
temos, mais as amea-
ças e as invasões de 

hackers são reais. Estamos 
vivendo em uma época na 
qual o mundo da segurança 
virtual e o da segurança 
física estão cada vez mais 
interligados. 

Um exemplo disso é a 
possibilidade de um hacker 
iniciar sua invasão por meio 
de uma intrusão física em 
um data center e, a partir 
disso, causar grandes danos 
e perdas aos dados armaze-
nados digitalmente. “Esse 
cenário nos dá uma ideia da 
importância da aplicação 
de boas práticas de segu-
rança cibernética, tanto em 
contextos públicos como 
privados”, diz Renato da 
Silva Pereira, diretor de 
Pesquisa e Desenvolvimen-
to da Veolink. A segurança 
da informação abrange 
tudo o que diz respeito 
à segurança cibernética. 
E o que é a segurança da 
informação? 

Em resumo podemos dizer 
que são as práticas focadas 
em garantir a proteção de 
dados, informações, docu-
mentos, entre outros, de 
todo tipo de risco, físico 
ou digital. Já a segurança 
cibernética são as práticas 
focadas em garantir a pro-

Tecnopar Administradora S.A.
CNPJ nº 53.854.394/0001-01 - NIRE 35.300.104.692

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Srs. Acionistas que se encontram à disposição na sede da Companhia, localizada no Município de São Bernardo do 
Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, nº 101, 9º andar, conj. 91/92 - Bloco A, Centro, os documentos a que se refere o 
artigo 133 da Lei nº 6.404/76 relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Os referidos documentos poderão ainda ser 
disponibilizados em versão digital aos acionistas que assim o requererem por meio do seguinte e-mail da administração da Companhia: 
assembleia.tecnopar@mangels.com.br. São Bernado do Campo, 21 de maio de 2021.

Sua empresa está protegida 
de ataques cibernéticos?

No ano passado, foram registradas mais de 8,4 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos somente 
no Brasil, de um total de 41 bilhões em toda a América Latina e Caribe, de acordo com dados obtidos 
pelo laboratório de inteligência de ameaças da Fortinet, o FortiGuard Labs

de dark web, área onde 
encontram-se informações 
indecentes e criminosas, 
envolvendo tráfico de drogas 
e de armas, por exemplo. 

Entretanto, esse não é o 
nosso foco aqui. Fora isso, há 
uma imensidão de dados pri-
vilegiados, que ao caírem nas 
mãos erradas, são capazes 
de causar sérios danos para 
a segurança cibernética das 
empresas”, alerta Renato.

E o que é a tão falada dark 
net? É a comunicação reali-
zada de forma anônima entre 
duas pessoas na internet, 
utilizando um navegador es-
pecífico para isso. Acontece 
assim: um usuário contacta 
o outro por meio de uma 
conexão criptografada, feita 
manualmente. Com isso, eles 
podem se comunicar e trocar 
dados sem que outras pes-
soas possam ler ou rastrear. 

Confundida erroneamente 
com o termo dark web, as 
dark net são redes “friend-
to-friend”, ou seja, exigem 
a atuação de dois usuários 
para que o compartilhamen-
to de informações seja con-
cluído. Aliada indispensável 
das empresas, a segurança 
cibernética é fundamental 
para a sustentabilidade do 
negócio. Fonte e outras 
informações: (www.veolink.
com.br).
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teção de dados, informações 
e documentos de todo tipo 
de risco digital que envolva 
o cyber espaço. E para ga-
rantir a efetividade dessas 
práticas, é fundamental que 
o profissional de segurança 
conheça as ferramentas 
utilizadas pelos possíveis 
invasores. 

“A internet está cheia de 
metáforas e analogias ten-
tando explicar o que é a deep 
web. Mas a verdade é que a 
comparação com o iceberg 
é a melhor para explicitar 
essa dinâmica. Portanto, 
vamos partir da ideia de que 
o topo do iceberg é a internet 
que conhecemos: a Surface 
Web, ou World Wide Web, o 
famoso www. 

Essa é a nossa superfície, é 
aonde navegamos com total 

liberdade de acesso por meio 
de canais de busca como 
Google, Yahoo e Bing. 

Agora, todo o bloco de gelo 
que está abaixo da superfície 
é o que chamamos de deep 
web”, explica o diretor da 
Veolink. Para enxergar e 
acessar essa parte da in-
ternet é preciso um pouco 
mais do que os buscadores 
convencionais. Isso porque 
os sites que a compõem não 
estão indexados, fazendo 
com que o acesso exija redes 
criptografadas, como o Tor, o 
i2p e o FreeNet, que ocultam 
a sua identidade – ou seja, as 
informações de IP e dados 
do usuário. 

“Diferentemente do que 
muitos pensam, a deep web 
não é um espaço impróprio. 
Há, sim, o que chamamos 

A estratégia da sua 
empresa acompanha a inovação?

e analisam os resultados em real-time ou in loco. É tudo 
muito dinâmico. 

Outro ponto em comum é que todas essas técnicas são 
fáceis de compreender, mas para que obtenham êxito, 
quando colocadas em prática, é primordial uma cultura 
que dê esse suporte. 

Ambientes com tolerância a erros são capazes de 
aprender e melhorar continuamente. Possuem alto grau 
de adaptabilidade interna e no relacionamento com seus 
clientes e um senso de colaboração apurado, espaço para 
criatividade e não há medo de correr riscos (calculados). 
Darwin disse que o mais apto, aquele que se adapta melhor 
ao meio, sobrevive. Quando falamos em velocidade, quem 
começa hoje, já está correndo contra o tempo.

(*) - É Gerente PMO da ART IT, empresa especializada 
em soluções e serviços de TI.

Cinco dicas para ser 
um verdadeiro líder

freepik.es/reprodução

Roberto Vilela (*)

Dados do Sebrae apontam que o maior 
motivo da falência de empresas com até 
dois anos de vida é a falha na gestão. 

São vários os fatores que explicam essa 
deficiência no comando do negócio. Des-
preparo do gestor, equipe desqualificada 
e falta de planejamento, só para citar 
alguns exemplos. Nesse contexto, um 
quesito é fundamental para o sucesso de 
um empreendimento – e falta em 99% 
dos casos de empresas que se afundam: 
indicadores de desempenho. 

Eles são o parâmetro para se definir 
metas e as estratégias de como alcan-
çá-las, sendo um suporte muito útil ao 
líder para análise da equipe, dos rumos 
que o negócio está seguindo e na toma-
da de decisões. Há, obviamente, quem 
não goste de indicadores. Eles sugerem 
pressão por resultados, geram incômodo 
e desconforto, ditam regras e frustram 
quando não é possível cumpri-los. 

Mas a vida é medida por números – e 
esses são a melhor forma de conseguir 
elevar o nosso nível, seja em questões 
pessoais ou profissionais. Evoluir passa 
por índices de medição, ou seja, tudo 
começa com o entendimento de que o 
indicador faz parte do processo. Médias 
não agradam a maioria. Ficar abaixo da 
média é frustrante, porque foge do pa-
drão. Por isso, os índices fazem a gente 
sair da zona de conforto: eles acendem o 
alerta de que é preciso agir para provocar 
mudanças. 

Existem quatro fatores fundamentais 
para sair de um estágio deficitário de 
desempenho e subir um patamar no 
nível de resultados: medir, comparar, 
ajustar e agir. Todas as etapas passam 
por números. Lidar com indicadores e 
usá-los a nosso favor é um hábito. Andar 
sem direção é buscar o incerto, então faz 
muito sentido saber para onde se quer 
ir – e o trajeto não será só de flores. In-
dicadores são uma forma clara, explícita 

e dura de entender o estágio em que se 
está e comparar para saber se esse é o 
caminho planejado.

Indicadores fazem a gente refletir. São 
ferramentas que podem ser extremamen-
te benéficas para a carreira. Maximizam 
desempenhos, oportunizam tomadas 
de decisões mais assertivas e garantem 
estabilidade no mercado. Indicadores 
são necessários assim como o feedback: 
fazem parte do jogo e temos que aprender 
a conviver com eles.

Ter índices como base vai muito além 
do que ter números para apresentar em 
relatórios. Auto avaliar nosso desempe-
nho é fundamental para o sucesso das 
operações empresariais e ações pessoais. 
Então, fica uma dica: não se incomode com 
indicadores. É melhor saber para onde 
vamos do que caminhar sem rumo – em 
qualquer instância da vida.

(*) - É consultor empresarial e mentor de negócios, 
especialista nas áreas de gestão e estratégias 

comerciais (www.orobertovilela.com.br).

De vilões a aliados no crescimento profissional e pessoal

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

sinergiapublicidade.com/reprodução
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 21 de maio de 20216

Allan Augusto Gallo Antonio (*)

Em linhas gerais, a bitcoin é uma forma de ativo, da mesma 
maneira que ações de uma empresa. É um ativo particular, 
no entanto, pois almeja ser moeda, tal qual dólar, libra ou 

euro, por exemplo. De acordo com a teoria econômica, a moeda 
é conhecida por ser a liquidez por excelência - isto é, por ter 
capacidade de saldar imediatamente qualquer compromisso ou 
obrigação financeira. 

Para um ativo ser moeda é preciso que atenda as funções de 
ser (i) meio de troca, (ii) unidade de conta, (iii) reserva de valor 
e (iv) padrão de pagamento diferido no tempo. A bitcoin ainda 
não atende plenamente todas essas funções. Ao contrário das 
moedas já conhecidas, a bitcoin é totalmente digital e não é emi-
tida por nenhum governo. O seu valor é determinado apenas por 
sua oferta e demanda no mercado. Parece assustador? Inseguro? 

Parece, mas não é. Dando sustentação institucional e segurança 
à bitcoin, existe um gigante livro-razão (sistema de registros) cha-
mado de blockchain, que funciona por meio de blocos encadeados 
e criptografados de informações. Nesses blocos estão tanto as 
informações das partes envolvidas na compra e venda de bitcoins, 
como também detalhes sobre a própria operação financeira. 

As informações dos blocos ficam registradas e são públicas, mas 
os negociadores não podem ser identificados nominalmente e, 
embora isso não seja suficiente para garantir o completo anoni-
mato, acaba por garantir mais privacidade nas transações, uma 
vez que os intermediários (incluindo o governo) não participam 
e nem fiscalizam as transações. 

Dada a tecnologia de criptografia e a descentralização da moeda, 
nenhuma bitcoin pode ser confiscada. Além de poder movimentá-la 
pagando taxas geralmente menores das praticadas pelo merca-
do financeiro regular, é possível também fazer pagamentos por 
produtos e serviços em empresas como Amazon, Microsoft, Dell, 
Steam, Shopify e em muitas outras de menor porte, que atuam 
nas áreas de suplementos, bebidas, viagens e até veículos. 

Engana-se quem pensa que a bitcoin só pode ser utilizada 
em trocas comerciais, pois com a valorização de mais de 575% 
desde abril do ano passado, ela tem sido cada vez mais utilizado 
como investimento para diversificar o patrimônio e se proteger 
contra ações governamentais que depreciam o poder de compra 
da moeda nacional. 

No entanto, nem tudo são flores e é preciso ter atenção quanto 
a esse assunto - pois dado o seu mecanismo descentralizado de 
precificação - oscilações e correções consideráveis no preço são 
uma constante que o usuário precisa internalizar e entender como 
uma característica da própria criptomoeda. 

Criada em 2009, pelo misterioso Satoshi Nakamoto, a bitcoin é a primeira e a mais conhecida criptomoeda do mundo. No entanto, 
dizer apenas isso não ajuda muito, pois muitas pessoas continuam a ter dificuldade para entender como funciona essa interessante 

tecnologia - em parte pelo altíssimo grau de inovação que a criptomoeda representeou, mas também em parte 
pelo desconhecimento de certas noções de economia que seriam muito úteis nessa empreitada. 

Imagem de WorldSpectrum por Pixabay

confirmadas na internet e inscritas no blockchain. Um terceiro 
anônimo conectado na rede (chamado de minerador) é respon-
sável por confirmar a transação de compra e venda do ativo entre 
dois agentes. Por meio de um computador com alta capacidade de 
processamento, que resolve um complexo problema matemático, 
o minerador valida as informações das partes e é remunerado 
com uma pequena fração de bitcoin por isso. 

A segurança do processo de validação se dá pelo fato de diversos 
mineradores estarem conectados à rede, competindo uns com os 
outros, e tentando resolver o problema matemático para receber 
o fruto dessa "mineração". Ao final, somente será remunerado 
aquele cujo equipamento de processamento conseguir resolver 
primeiro a equação. 

As exchanges, por outro lado, funcionam como corretoras de 
criptoativos, elas são plataformas eletrônicas muito semelhantes 
aos bancos digitais e a corretoras de ações listadas nas bolsas. 
O trabalho delas é facilitar a compra, venda e troca de moedas 
digitais, por meio da conexão entre compradores e vendedores. 
Pelo serviço que prestam e por oferecerem certo nível se segu-
rança para as transações, as exchanges cobram taxas que podem 
variar de empresa para empresa. 

A terceira e menos conhecida modalidade de aquisição de 
bitcoins é a transação P2P, abreviação do termo em inglês peer-
-to-peer, que em português significa par-a-par. Nessa modalidade, 
um usuário interessado em comprar criptomoedas informa o valor 
ou quantidade desejada, e caso aceite a cotação do vendedor, 
faz o pagamento. 

O vendedor, por sua vez, espera o pagamento compensar e 
envia as bitcoins para o comprador. Como não é tão conhecida, 
não existe a intermediação de uma corretora e nem sempre é 
fácil encontrar vendedores de bitcoin cuja reputação possa ser 
confirmada publicamente. Esta modalidade ainda não se popu-
larizou no Brasil. 

Após adquirir as bitcoins, resta ainda a dúvida de onde arma-
zená-las. Embora as criptomoedas não fiquem armazenadas em 
nenhum local físico, existem mecanismos de armazenamento 
chamados wallets ou carteiras em português, que servem para 
fazer a guarda dos ativos. Existem pelo menos três tipos de car-
teira para bitcoin: carteiras do tipo software, hardware ou em 
papel (paper wallets). 

Para guardar a bitcoin o usuário deverá adquirir ou criar a 
sua carteira em uma plataforma, que conterá com uma chave 
privada única, correspondente ao endereço bitcoin dessa car-
teira. Todas as vezes que decidir comprar ou vender a moeda 
digital, esse número de endereço será utilizado. Importante 
dizer que toda carteira de bitcoin possui uma senha, que jamais 
deverá ser compartilhada publicamente, pois isso daria acesso 
aos recursos. 

Ao contrário do que dizem os críticos das criptomoedas, a 
bitcoin representa um avanço nas relações comerciais e uma 
mudança de paradigma nas relações monetárias do Estado, que 
agora não detém mais a exclusividade da emissão monetária, 
embora ainda possua o mecanismo do curso forçado. Quando o 
assunto é investimento em criptomoedas, parece razoável ouvir 
a voz de especialistas em finanças, que geralmente recomendam 
a diversificação dos investimentos. 

Não concentrar todo o patrimônio em um único ativo parece 
o mais inteligente a ser feito em qualquer circunstância. No 
entanto, recusar a exploração de novas possibilidades e tecno-
logias parece um erro maior ainda. Por fim, mais importante do 
que a sedução pela valorização da criptomoeda, os interessados 
em entrar neste novo mundo precisam acreditar e entender os 
fundamentos do projeto da bitcoin. 

Uma correta compreensão dessa nova tecnologia passa pela pon-
deração de seus riscos, oportunidades e infinitas potencialidades. 

(*) - Formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 
e mestrando em Economia e Mercados pela mesma instituição, 

é analista do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. 

Apenas para se ter uma ideia, no último dia 24 de abril de 
2021, o preço da bitcoin caiu abaixo dos US$ 50 mil pela primeira 
vez desde o início de março. Na ocasião, a queda representou 
uma desvalorização de 22% em apenas uma semana. Se por um 
lado, para muitos usuários da criptomoeda essa desvalorização 
representou apenas uma chance de comprar ainda mais bitcoins, 
para usuários mais inexperientes as oscilações podem assustar 
e levar a decisões de venda precipitadas. 

Saber o que é a bitcoin e como ele funciona em linhas gerais 
é apenas uma parte do caminho para começar a utilizá-la, pois é 
preciso saber como adquirir e onde guardá-la. Atualmente existem 
três maneiras de adquirir bitcoin: através da mineração, compran-
do em exchanges ou comprando diretamente de outras pessoas. 

A mineração nada mais é que a resolução de um problema 
matemático. É por meio dela que as transações de bitcoin são 
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A Advocacia dos Anos 
20: uma nova visão do 

mercado jurídico

A advocacia é, 
indiscutivelmente, 
uma das mais 
antigas profissões 
do mundo e uma 
das poucas surgidas 
na antiguidade 
que continuam a 
ser amplamente 
exercidas nos dias de 
hoje

No Brasil, historia-
dores costumam 
apontar Duarte Pe-

res como sendo o primeiro 
advogado em solo brasilei-
ro, enviado ao Brasil em 
1501. Séculos depois do 
desembarque de Duarte 
Peres, mais precisamente 
em 1827, foram criadas as 
duas primeiras faculdades 
de direito do Brasil, em 
1875 foi fundado o Institu-
to dos Advogados de São 
Paulo e, cinquenta e cinco 
anos depois, foi fundada a 
Ordem dos Advogados do 
Brasil em 1930.

Durante todo este pe-
ríodo, em especial após a 
criação dos cursos de direi-
to, a sociedade passou por 
intensas transformações 
tanto de ordem comporta-
mental como, e talvez prin-
cipalmente, nas questões 
tecnológicas. Primeiro foi 
a máquina de escrever que 
sofreu severas resistências 
por parte do Poder Judici-
ário. Lembra Fábio Ulhoa 
Coelho que em 1929 – em 
pleno século 20 - a Câmara 
Criminal do Tribunal da 
Relação de Minas Gerais 
anulou uma sentença ju-
dicial pelo simples fato de 
ter sido datilografada e não 
manuscrita.

Os microcomputadores 
também foram alvo de 
críticas e, nos anos 1980, 
sentenças foram anuladas 
por terem sido confec-
cionadas no então revo-
lucionário equipamento 
eletrônico. Todas essas 
resistências foram, aos 
poucos, sendo superadas. 
Na advocacia, elas ocor-
reram, mas não contra os 
avanços tecnológicos em 
si - e neste sentido a OAB 
merece elogios – mas con-
tra a adoção de tecnologias 
que pudessem contribuir 
com a mercantilização da 
profissão. O que também 
é de se louvar. 

Contudo, as novas tec-
nologias, o advento das 
redes sociais, os avanços 
em inteligência artificial, 
smartphones cada vez mais 
avançados, smartwatches, 
a internet das coisas, dentre 
outros avanços, mais que 
facilitar a vida das pessoas, 
passaram a verdadeira-
mente modelar a vida em 
sociedade.  Ousamos dizer 
que não se vive mais em um 
mundo físico, mas em um 
mundo que é simultanea-
mente físico e digital.

Diante disso, a moder-
nização no modo como 
advogados e escritórios 
atuam e, principalmente, 
se comunicam, deixou de 
ser um diferencial e passou 
a ser uma imposição social. 
Quem se omite no digital, 
deixa de existir no mundo 
real. Não se está aqui defen-
dendo que os escritórios e 
profissionais do direito se 
submetam a qualquer mo-
dismo passageiro – longe 
disso -, mas apenas advo-
gando em favor de um novo 
olhar da advocacia para o 
mundo digital.

O mundo digital, como 
evolução social que é, ine-
xoravelmente se impõe, 
cabendo aos profissionais 
do direito se adequarem.  
Nesse sentido a proposta 
de alteração do Provimento 
No. 94/2000 apresentada 
pelo Corregedor do Con-
selho Federal da OAB, Ary 
Raghiant Neto, mostra-se 
extremamente salutar ao 
exercício da advocacia 
nesta década de 20.

O texto proposto ajusta 
a publicidade na advocacia 
aos dias atuais, conservan-
do os princípios da moral, 
moderação, sobriedade 
e não mercantilização da 
advocacia, mas permitido 
expressamente a utilização 
de ferramentas digitais, 
inclusive com a utilização 
de impulsionamento pago. 

Sempre, claro, restando 
vedada a capitação de clien-
tes e o incentivo ao litígio. 
Mudanças são bem-vindas, 
em especial quando preser-
vam os valores e princípios 
que norteiam a atividade 
jurídica, como se observa 
do quanto proposto.

 
(*) - É Coordenador da área Cível e 
Empresarial no FNCA Advogados. 

LL.M e especialista em Direito 
Empresarial, possui mais de 12 anos 
de atuação em questões consultivas 

e de contencioso.

Ludwig Lopes (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O convivente: VICENTE DONIZETE DA SILVA, profissão: guarda civil metro-
politano, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Pau-
lista, SP, data-nascimento: 07/12/1958, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Vicente Eugenio da Silva e de Maria Emilia da Silva. A convivente: 
ELIZONETE MARIA AGOSTINHO BEZERRA, profissão: chefe de sessão, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 01/07/1973, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Agostinho Bezerra e de 
Maria Ana Bezerra.

O pretendente: MARCELO MARQUES DA SILVA ZANETTI, de nacionalidade 
brasileira, analista de marketing, solteiro, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia 
(20/07/1995), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Zanetti 
e de Claudia Maria Marques da Silva Zanetti. A pretendente: ANA PAULA CRISTINO 
GUIZZILINE, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativa, solteira, nascida 
em Terra Roxa, SP, no dia (17/01/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Dejair Guizziline e de Aparecida Imaculada Cristino Guizziline.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: LUCIO HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
cartorário, nascido em Escada, PE, no dia 01/11/1996, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de Lucio Oliveira da Silva e de Ilerlandia Patricia Alexandre. A 
pretendente: TATIANE GARCIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão contadora, 
nascida nesta Capital, Guaianases, SP, no dia 14/05/1995, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jaime de Jesus Oliveira e de Maria Aparecida Garcia Lima.

O pretendente: WILLIAM BRUNO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
empresário, nascido nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 30/07/ 1996, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de William Ferreira Santos e de Ruth Rodrigues dos 
Santos. A pretendente: ELIANDRA LETICIA ARAUJO VIDAL, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia 28/10/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Edilsom Vidal e de Iracema Eunice de Araujo.

O pretendente: EDUARDO DE ALCANTARA CORRADINI, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistema, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 07/05/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Julio Cesar Corradini 
e de Eliza Maria de Alcantara Corradini. A pretendente: PALOMA SILVA BARBOSA, 
estado civil solteira, profissão farmacêutica, nascida nesta Capital, Jabaquara, SP, no 
dia 25/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José 
Everaldo Tavares Barbosa e de Maria Regina da Silva Filha Barbosa.

O pretendente: FLÁVIO RENATO CHIAD LUGO, estado civil solteiro, profissão médico, 
nascido em Campo Grande, MS, no dia 19/12/1984, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo, SP, filho de Denas Barbosa Lugo e de Angela Mylu Cardoso Chiad Lugo. A 
pretendente: ANDRÉA CRISTINA ALEGRE, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, 
nascida nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 08/07/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sylvio Alegre Netto e de Miriam Marilda Martinho Alegre.

O pretendente: GUSTAVO FINARDI MANZANO, estado civil solteiro, profissão professor, 
nascido em Campinas, SP, no dia 24/09/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Eduardo Manzano e de Silvana Aparecida Finardi Manzano. A pretendente: 
CALLIE LUCA CRANFILL, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Charlotte, 
Condado de Mecklenburg, Carolina do Norte, EUA, no dia 06/06/2001, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de John Cranfill e de Meredith Jane Barringer.

O pretendente: GABRIEL DA PURIFICAÇÃO OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão analista, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 11/09/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Willian de Souza Oliveira e de 
Cristina Santos da Purificação. A pretendente: BEATRIZ JULYANE MESQUITA LIMA, 
estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida nesta Capital, Cambuci, 
SP, no dia 12/06/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Vanderlei Lima Junior e de Regiane Aparecida Mesquita Lima.

O pretendente: FERNANDO DE SOUZA CARVALHO, estado civil divorciado, pro-
fissão defensor público, nascido em Goiania, GO, no dia 10/01/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco de Carvalho 
e de Suslei Maria de Souza Carvalho. A pretendente: SARA ESTEFANIA DE LAS 
MERCEDES NUNES HERNANDEZ, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em Caracas, Venezuela, no dia 24/09/1996, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Eduardo Nunes Moran e de Margarita 
Coromoto Hernandez Izquierdo.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Dicas de segurança digital para o usuário utilizar WhatsApp Pay e não ser vítima de fraudes.

Pensando nisso, Thiago 
Bordini, coordenador 
e professor da pós-

graduação em Cyber Threat 
Intelligence no Instituto 
Daryus de Ensino Superior 
Paulista (IDESP), escola 
referência nas áreas de 
tecnologia e gestão adminis-
trativa para cursos em pós-
graduação e MBA, enumera 
algumas dicas de segurança 
digital para o usuário utilizar 
WhatsApp Pay e não ser 
vítima de fraudes.

“Em uma estimativa, cerca 
de 120 milhões de brasileiros 
utilizam o WhatsApp para 
se comunicar. Com isso, é 
preciso ter certos cuidados 
ao interagir com as pessoas 
usando o aplicativo e alguns 
cuidados contribuem para 
garantir a segurança digi-
tal, já que a ferramenta é 
constantemente usada por 
cibercriminosos”, explica 
Bordini.

Para ele, é fundamental 
que o usuário tenha certe-
za de quem está por trás 
das mensagens. “Faça uma 
videochamada ou ligue no 
momento em que a pessoa 
solicitar uma transferência 
de dinheiro. Essa é uma for-
ma simples e muito segura 

WhatsApp Pay: saiba se proteger 
de fraudes no aplicativo

O WhatsApp lançou no Brasil uma plataforma para transferência de dinheiro e pagamentos usando o 
aplicativo de mensagens instantâneas: WhatsApp Pay. Porém, é preciso muito cuidado para não cair em 
golpes por meio dessa nova ferramenta

de evitar possíveis golpes na 
plataforma”, comenta. 

Todo o aplicativo possui 
recursos de proteção, no 
WhatsApp não é diferente. 
Com isso, é fundamental 
que o usuário ative a au-
tenticação de dois fatores, 
pois esse recurso diminui 
consideravelmente o risco 
de fraudes na plataforma. 
“Na central de suporte do 
aplicativo, ative também o 
bloqueio por meio de um 
PIN numérico. Em caso de 
roubo ou perda do celular, o 
usuário consegue desativar 
sua conta para não ser usada 
por terceiros”, explica.

Os hackers são tão criterio-
sos e detalhistas que criam 
sites semelhantes aos oficiais 

das instituições financeiras, 
por isso vale prestar atenção 
aos pequenos detalhes. O 
link pode chegar via e-mail 
ou SMS, mas a dica é ‘duvide 
sempre’ e consulte o banco 
para entender a mensagem. 
Nessa dica, é importante, 
sempre avaliar o domínio 
e a URL e pesquisar sobre 
a reputação e histórico do 
site. Busque por selos de 
segurança e consulte a polí-
tica de privacidade antes de 
realizar qualquer transação 
pelo WhatsApp.

Normalmente, as institui-
ções financeiras não enviam 
link por e-mail, SMS ou 
WhatsApp. Não clique em 
nenhuma mensagem com o 
nome de um banco. O ideal é 

ligar para o gerente respon-
sável pela conta e entender 
se é ele quem está tentando 
fazer contato; questione qual 
meio de comunicação é se-
guro e qual tipo de contato 
eles fazem quando precisam 
falar com o cliente. 

Ter um Antivírus é sempre 
bom. Hoje em dia, existem 
opções gratuitas também e 
elas podem dar uma proteção 
básica, o que já ajuda muito 
na hora de uma tentativa 
de ciberataque.  Outra dica 
é manter os navegadores e 
aplicativos sempre atuali-
zados e aplicar atualizações 
e correções no seu sistema 
operacional.

Fonte e mais informações: 
(www.daryus.com.br). 
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