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Todo mundo que se prepara para comprar um imóvel gosta de 
visitar o local para ver a qualidade do acabamento, tamanho, a vista 
que se tem da janela entre outros. Melhor ainda se o apartamento 
estiver decorado. Mas como fazer isso em período de pandemia da 
Covid-19 sem colocar a própria saúde em risco? O medo que muitas 
pessoas têm de se contaminar fez com que caísse o número de visi-
tantes nos estandes de vendas. Em momentos de lockdown, então, 
a visitação despenca.  

Tecnologia é a estratégia para vender imóveis em 
tempos de pandemia

Passar por um tratamento médico é mais comum do que se ima-
gina e hoje, há várias formas de enfrentar isso. A assistência por 
home care, por exemplo, é um dos métodos de dar continuidade ao 
tratamento de algumas doenças, internações ou de reabilitação do 
paciente e esta modalidade está em alta. Segundo o último levanta-
mento realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe), o aumento foi de 22%. Para João Paulo Silveira (*) CEO da 
Domicile Home Care, esse tipo de atendimento teve um aumento 
ainda maior durante a pandemia, um salto de 40%.  

Benefícios do home care ao acelerar a recuperação 
dos pacientes

Instituído pelo Ministério da Educação, o Dia Nacional da Família 
na Escola é uma das celebrações mais importantes no calendário 
estudantil. Lançada luz à uma realidade cada vez mais comum nos 
lares brasileiros: com a pandemia e implementação das medidas de 
distanciamento físico, estudantes saíram das salas de aula e fizeram 
das salas de casa seu espaço de estudo.  

Pandemia e educação: como a tecnologia 
transformou a rotina escolar

Freepik

Negócios em Pauta

Voando com combustível sustentável 
Um helicóptero de resgate voou pela primeira vez com combustível 

de aviação sustentável, atingindo um novo marco na história da aviação 
internacional. Operado pela ADAC Luftrettung, organização alemã 
sem fins lucrativos, o H145 teve uma cerimônia de reabastecimento 
de seus motores Arriel 2E com biocombustível, um tipo de SAF, na 
estação de resgate aéreo da Harlaching Clinic, em Munique. O H145 
utilizou biocombustível de segunda geração, que reduz as emissões 
de CO2 em até 90% comparado ao seu equivalente fóssil, graças a sua 
produção baseada em resíduos da economia circular, como gordura 
e óleo de cozinha usado. Como resultado, o combustível não impacta 
na produção agrícola de alimentos. O biocombustível está atualmente 
certificado e aprovado para uso na aviação em uma mistura máxima 
de 50% com querosene convencional do tipo JET-A1. O helicóptero 
de resgate ADAC voou com uma combinação de 40%.     Leia a 
coluna completa na página 3

Foto: jeffreygroup.com/reprodução
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Lambda3 leva palestras gratuitas 
ao TDC Connections

@A Lambda3, empresa referência no setor tecnológico, com foco 
em soluções digitais, promove até amanhã (10) uma série com 

cinco palestras, no The Developer's Conference (TDC Connections), 
um dos maiores eventos de tecnologia do Brasil, que conta com 
quatro edições ao longo do ano. O TDC Connections é 100% online e 
as inscrições para acompanhar as palestras da Lambda3 são gratui-
tas. “Trata-se de um dos eventos mais relevantes e aguardados por 
profissionais de TI do país, que traz a oportunidade de ampliar os 
conhecimentos em temáticas como Inteligência Artificial, linguagens 
de programação, negócios, usabilidade, design, entre outros”, diz 
Vanda Ferreira, Assessment de Marca e Cultura, e Marketing Digital 
da Lambda3 (https://t.co/tIRB9whytK?amp=1).    Leia a coluna 
completa na página 2

Reprodução/https://promo.thedevelopersconference.com.br/tdcconnections-mspart

Um ano após o início da 
pandemia, a vida de todos os 
brasileiros mudou radicalmente.

Com a adaptação ao confinamento, às 
novas regulamentações sanitárias e à 

restrição das atividades presenciais, sur-
giram novos hábitos de consumo. O "novo 
normal" forçou as pessoas a experimentar 
novas maneiras de adquirir bens de consu-
mo e serviços, principalmente pela internet. 

Segundo a Ebit/Nielsen, as vendas do 
e-commerce no Brasil em 2021 devem 
crescer 26%, atingindo um faturamento de 
R$ 110 bilhões, o que indica uma consoli-
dação das lojas online e dos marketplaces. 
Mas, ao mesmo tempo que isso significa um 
novo passo rumo à transformação digital da 
população, surgem diversas oportunidades 
para criminosos virtuais. 

De acordo com a Febraban, as insti-
tuições registraram no ano passado um 
aumento de 80% nas tentativas de ataques 
online - o recente grande vazamento de 
dados identificado no Brasil, que ainda não 
foi totalmente esclarecido, deixou a ques-
tão ainda mais evidente. Porém, além dos 
tradicionais tipos de fraude, especialistas 
alertam para a expansão de novas moda-
lidades que são ainda mais complexas e 
difíceis de serem detectadas. Um exemplo 
é a fraude de identidade sintética. 

Ela consiste em uma fraude na qual os 
cibercriminosos geram uma nova iden-
tidade utilizando uma combinação de 
informações verdadeiras e falsas, com o 
objetivo de aplicar golpes financeiros como 
solicitar cartões de crédito e abrir contas em 
bancos digitais. Pode-se, inclusive, utilizar 
dados de crianças e de pessoas já falecidas, 
tornando muito difícil sua identificação. 

O perigo da fraude de identidade sinté-
tica está na dificuldade de rastreamento, 
já que é difícil para uma pessoa identificar, 

O crescimento da fraude de identidade 
sintética no Brasil

Em busca 
do Equilíbrio 
Emocional

Renato Martinelli

Empreendedorismo
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em tempo real, se alguém está utilizando 
algum de seus dados ou informações. Ela 
costuma perceber somente no momento 
que o golpe gera dívidas, quando come-
çam os processos de cobrança ou quando 
sua nota de crédito é afetada, impedindo 
que ela compre determinados produtos 
ou serviços. 

Além dos perigos no setor financeiro 
e nas transações bancárias, a fraude de 
identidade sintética também pode ser 
realizada em outros segmentos, como 
varejo, automotivo, telecomunicações e 
seguros. Os fraudadores podem usar novas 
identidades para comprar todos os tipos 
de bens e serviços sem ter que pagar um 
único centavo por eles. 

Para o consumidor, é importante seguir 
algumas dicas para mitigar o risco de um 
fraudador utilizar seus dados pessoais de 
maneira indevida. Desconfiar de sites de 
verificação de dados vazados, monitorar 
seu histórico de crédito e transações de 
suas contas e cartões, consultar frequen-
temente os dados de seus parentes e ha-
bilitar fatores de autenticação fortes para 
suas senhas podem contribuir de forma 
decisiva com sua segurança. 

A fraude de identidade sintética também 
é um grande desafio para as empresas 
que, sem saber, acabam concedendo cré-
dito ou financiamento a golpistas, contas 
laranjas ou empresas de fachada. Porém, 
é praticamente impossível detectar e im-
pedir este tipo de fraude sem o suporte 
de tecnologias adequadas, já que o ser 
humano não consegue analisar grandes 
volumes de dados e cruzar informações 
em poucos segundos. 

Por meio de análises preditivas e modelos 
de inteligência artificial é possível rastrear 
não apenas as transações e hábitos de 
um usuário, mas também analisar riscos 
e validar quaisquer erros nos dados que 
são enviados na solicitação de crédito ou 
de algum serviço. Sendo assim, a utilização 
desses recursos tecnológicos é essencial 
no combate à fraude de identidade sinté-
tica. Grandes evoluções tecnológicas são 
vantajosas para a sociedade, mas sempre 
trazem desafios. 

A expansão do consumo online propor-
ciona diversas comodidades ao consu-
midor e oportunidades de negócios para 
as empresas, mas também abre espaço 
para a ação de criminosos. Porém, com 
a conscientização da população e o uso 
de ferramentas adequadas por parte das 
organizações, será possível minimizar as 
fraudes e tornar o ambiente virtual ainda 
mais próspero e seguro. 

(Fonte: Fabrício Ikeda é diretor de Prevenção a 
Fraudes da FICO para a América Latina).

Crescimento do PIB paulista 
O Governador João Doria e o Secre-

tário da Fazenda, Henrique Meirelles, 
anunciaram ontem (9) que o PIB do 
Estado de São Paulo cresceu quase 
2% no primeiro trimestre em relação 
ao último de 2020. Os resultados ele-
vam as projeções de crescimento do 
PIB para 2021. Segundo a Fundação 
Seade, São Paulo deve crescer acima 
de 6% este ano, podendo ir a 7,6%. A 
economia paulista deu mais um sinal 
de força ao se expandir mesmo em 
meio à pandemia.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-a-tecnologia-esta-transformando-o-setor-juridico/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-10-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-10-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/em-busca-do-equilibrio-emocional/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pandemia-e-educacao-como-a-tecnologia-transformou-a-rotina-escolar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/beneficios-do-home-care-ao-acelerar-a-recuperacao-dos-pacientes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tecnologia-e-a-estrategia-para-vender-imoveis-em-tempos-de-pandemia/

