
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).
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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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