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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
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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
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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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